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gere ao Ministério dos Transportes a adoção de
medidas que viabilizem o acesso da região Cen-
tro Oeste a portos no Oceano Pacífico. 47399

Nº 854/2003 - Do Sr. Paes Landim - Su
gere ao Ministério da Educação a cria.ção da Uni
versidade Federal Rural do Vale do Gurguéia,
por transformação da Escola Técnica Federal de
Bom Jesus, Estado do Piauí. 47400

Nº 855/2003 - Da Srª. Perpétua Almeida 
Sugere ao Ministério de Minas e Energia a des
vinculação entre o preço do gás de cozinha prati
cado 1'10 mercado brasileiro e as oscilações em
dólar do preço do barril de petróleo no mercado
internacional. 47401

SESSÃO SOLENE DE 16-9-2003
IV - Homenagem

Transcurso do 50º aniversário de fundação
da Rede Record de Televisão 47401

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
vite aos Srs. Dennis Munhoz, Presidente da
Rede Record de Televisão; Luiz· Gonzaga Minei
ro, Diretor de Jornalismo da empresa; Deputados
Edna Macedo, Marcelo Ortiz e Lincoln Portela
para composição da Mesa Diretora dos traba
lhos. Transcurso do 50º aniversário de fundação
da Rede Record de Televisão. 47401

EDNA MACEDO (PTB - SP), MARCELO
ORTIZ (PV - SP), LlNCOLN PORTELA (Blo
co/PL - MG), NELSON PELLEGRINO (PT - BA),
GILBERTO NASCIMENTO (pMDB - SP), JOÃO
BATISTA (PFL - SP), LOBBE NETO (PSDB 
SP), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP),
JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PR - Pela
ordem), MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA),
BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), DR.
EVILÁSIO (PSB - SP), ANDRÉ ZACHAROW



47433

47434

47438

47434

47436

47435

47434

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem.) -Solicitação aos Deputados da base go
vernista de comparecimento ao plenário para iní
cio da Ordem do Dia. Pedido para suspensão
dos trabalhos nas Comissões .

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Ne
cessidade de entendimento entre o Governo do
Estado de Rondônia e o Ministério do Meio
Ambiente para compatibilização do Código Flo
restal Brasileiro com o zoneamento agroecológi-
co do Estado .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Contradita ao pedido para suspensão
dos trabalhos nas Comissões, apresentado pelo
Deputado Beto Albuquerque, Vice - Líder do Go-
verno na Casa ..

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Artigo
Trinta anos esta manhã, sobre o transcurso do
309 aniversário do golpe militar ocorrido no Chile,
de autoria do ex - Ministro José Serra, publicado
pelo jornal Folha de S.Paulo .

ARY VANAZZI (PT - RS) - Responsabili
dade do Poder Público na indicação de alternati
vas para os problemas nas áreas de habitação e
saneamento básico. Realização de seminário
com autoridades municipais e estaduais para de
bate do tema. Encaminhamento de propostas do
seminário a autoridades dos Poderes Legislativo
e Executivo. Contrariedade à exigência do Fundo
Monetário Internacional de manutenção do supe
rávit primário brasileiro em 4,25% e de proibição
de financiamentos públicos, como base para
eventual acordo entre a instituição e o País. Ina
diável votação, pelo Congresso Nacional, do Pro
jeto de Lei n9 2.710, de 1992, sobre criação do
Fundo Nacional de Moradia Popular e do Conse-
lho Nacional de Moradia Popular. ..

DR. HELENO (PP - RJ) - Superávit da ba
lança comercial brasileira. Acerto da política econô
mica do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Compe-
tência da equipe econômica governamental.. .

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Inocuidade do pretendido desarmamento civil
para combate à violência. Aspecto demagógico
da campanha a favor da aprovação do Estatuto
do Desarmamento ..

DE
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(PDT - PR), JAMIL MURAD (PCdoB - SP) - JOÃO ALFREDO (PT - CE) - Apresentação
Transcurso do 509 aniversário de fundação da de projeto sobre incorporação do Banco do Estado
Rede Record de Televisão. 47403 do Ceará ao Banco do Nordeste do Brasil. 47431

PRESIDENTA (Edna Macedo) - Conces- JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lí-
são de placa de homenagem à Rede Record de der.) - Nota oficial do Governo do Estado de Go-
Televisão pelo transcurso do 509 aniversário de iás em repúdio à reportagem Goiás contrata em-
fundação................................................................ 4740 presa de assessoria de Peril/o, publicada no jor-

V - Encerramento nal Folha de SPaulo.............................................. 47432
2 - ATA DA 188!! SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA, DA 1!! SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 52!! LEGISLATURA, EM 16
SETEMBRO 2003

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111 - Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

16-9-2003
IV - Breves Comunicações

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Deputados a plenário para aprecia-
ção da Ordem do Dia. 47426

HELENO SILVA (Bloco/PL - SE) - Aloca
ção de recursos orçamentários para a auto 
sustentação de assentamentos rurais no semi -
árido sergipano. 47426

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Aprovação,
pelo Conselho Nacional de Auto - Regulamenta
ção Publicitária - CONAR, de resolução sobre o
estabelecimento de normas éticas para propa
ganda de bebidas alcoólicas. Efeitos deletérios
do consumo de bebidas alcoólicas........................ 47427

JOÃO BATISTA (PFL - SP) - Transcurso
do 509 aniversário de fundação da Rede Record
de Televisão. 47427

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Exce
lência da atuação do Ministro de Estado do Con
trole e da Transparência, Waldir Pires. Vincula-
ção entre o atraso político e a corrupção. 47428

B. SÁ (PPS - PI) - Excessivos lucros obti-
dos pelos bancos no País. 47428

LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - Impres
cindibilidade do conhecimento prévio do teor das
emendas e destaques apresentados à proposta
de reforma tributária. Defesa da manutenção de
incentivos fiscais à instalação de indústrias na
Região Nordeste.................................................... 47429

RICARDO BARROS (PP - PR) - Faleci-
mento do Sr. José Cláudio Pereira Neto, Prefeito
do Município de Maringá, Estado do Paraná. ...... 47430

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Inad
missibilidade de desvio na aplicação de recursos
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste........... 47430
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SELMA SCHONS (PT - PRo Pela ordem.)
- Manifestação de pesar pelo falecimento do
Prefeito José Cláudio Pereira Neto, do Município
de Maringá, Estado do Paraná. 47442

EDSON EZEQUIEL (PMDB - RJ) - Exten
são do Fundo de Desenvolvimento Regional à
região noroeste fluminense e ao Vale do Jequiti-
nhonha, Estado de Minas Gerais. 47442

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or-
dem.) - Solidariedade à manifestação de pesar
da Deputada Selma Schons pelo falecimento do
Prefeito Municipal José Cláudio Pereira Neto, de
Maringá, Estado do Paraná................................... 47442

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) 
Importância do Zoneamento Ecológico Econômico
para o desenvolvimento do Estado de Rondônia. .. 47443

WASNY DE ROURE (PT - DF) - Cumpri
mentos ao Ministro Celso Amorim, das Relações
Exteriores, pela posição adotada na recente reu
nião da Organização Mundial do Comércio, reali-
zada em Cancún, México. 47443

JOÃO FONTES (PT - SE) - Concordância
do orador com declaração do Ministro José Dir
ceu, Chefe da Casa Civil da Presidência da Re
pública, sobre as dificuldades para implantação
da reforma agrária em razão das metas de supe
rávits primários exigidas pelo Fundo Monetário
Internacional. 47444

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Srs. Deputados ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia.............................................. 47444

GUILHERME MENEZES (PT - BA) - Parti
cipação de pequenas e microempresas no setor
de comércio e serviços. Incentivos do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva à agricultura familiar e
ao microcrédito. 47444

MANATO (PDT - ES) - Combate à pirata-
ria e à sonegação fiscal no País............................ 47445

GUSTAVO FRUET (PMDB - PRo Pela or
dem.) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do Prefeito José Cláudio Pereira Neto, do Muni-
cípio de Maringá, Estado do Paraná. 47446

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli
dariedade às manifestações de pesar pelo faleci-
mento do Prefeito José Cláudio Pereira Neto. ...... 47446

ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA) 
Agravamento da tensão social no Município de
Novo Progresso, Estado do Pará, pela demarca
ção da área indígena. Baú. Solicitação ao Minis
tro - Chefeçla Casa Civil da Presidência da Re-
pública, JoséDirceu, de intervenção no conflito. .. 47446

CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem.) - Solicitação aos Deputados do PP de

comparecimento ao plenário para início da
Ordem do Dia ". 47447

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia................................. 47447

LlNCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) - Au-
mento do número de seqüestros relâmpagos no
País........................................................................ 47447

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Congratu
lação ao Presidente da Comissão de Educação e
Cultura da Casa, Deputado Gastão Vieira, pela re
alização de seminário internacional sobre os novos
rumos da alfabetização infantil. Necessidade de
adoção de medidas para combate ao analfabetis-
mo no País. 47447

JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ) - Repú
dio às declarações do Primeiro - Ministro de
Israel, Ariel Sharon, favoráveis ao assassinato do
líder palestino Yasser Arafat. 47447

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Improcedência
das críticas ao Governo Federal quanto à adoção
de critérios meramente políticos para o preenchi-
mento de cargos comissionados. 47448

JAIR BOLSONARO (PTB - RJ) - Posicio
namento do orador contrário ao Estatuto do De-
sarmamento........................................................... 47448

ROBERTO BALESTRA (PP - GO) - Impro
cedência de artigo publicado pelo jornal Folha de
SPaulo contra o Governador de Goiás, Marconi
Perillo. Êxito do programa Banco do Povo na as-
sistência à população carente do Estado. 47449

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM) 
Relato de audiências públicas promovidas pela
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento
Regional para debate da situação de seringuei
ros. Importância do trabalho realizado pelos tra
balhadores dos seringais na Segunda Guerra
Mundial. 47449

PAULO FE1JÓ (PSDB - RJ) - Protesto
contra a implantação, pelo Governo Federal, de
programa de distribuição de preservativos nas
escolas públicas de ensino fundamental e médio. 47450

LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP.
Pela ordem.) - Réplica a pronunciamento do De-
putado Jair Bolsonaro injurioso ao orador. 47451

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP) - Imple
mentação de projetos de desenvolvimento sus
tentável da zona leste de São Paulo, Estado de
São Paulo. 47451

SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Fortaleci-
mento das instituições democráticas em âmbito
mundial para combate ao terrorismo. 47452

NELSON BORNIER (PMDB - RJ) - Urgen-
te adoção de medidas governamentais para con-
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tenção de reajustes abusivos nos preços de me-
dicamentos. 47453

V - Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
tinuação da discussão, em turno único, da Medi
da Provisória nº 126, de 2003, que dispõe sobre
a assunção, pela União, de responsabilidades ci
vis perante terceiros no caso de atentados terro
ristas, atos de guerra ou eventos correlatos, con
tra aeronaves de matrícula brasileira operadas
por empresas brasileiras de transporte aéreo pú-
blico, excluídas as empresas de táxi aéreo........... 47457

Votação de requerimento para retirada da
medida provisória da pauta. 47457

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RODRIGO MAIA (PFL - RJ).................................. 47457

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela ordem.)
- Indagação à Presidência sobre a apresentação de
requerimento sem a presença do autor. 47457

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Gilmar Machado. 47457

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados GILMAR MACHADO
(PT - MG), RODRIGO MAIA (PFL - RJ)...... 47457

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado MURILO
ZAUITH (PFL - MS). 47458

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção do requerimento.............................................. 47459

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Solicitação
à Presidência de verificação de votação. 47459

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deferi-
mento da solicitação do Deputado Murilo Zauith. .... 47459

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado MURILO
ZAUITH (PFL - MS). 47459

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Convo-
cação dos Deputados ao plenário. Determinação
de encerramento dos trabalhos nas Comissões. ..... 47459

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ILDEU
ARAÚJO (PRONA - SP), PAULO BALTAlAR
(PSB - RJ), HELENO SILVA (Bloco/PL - SE),
AUGUSTO NARDES (PP - RS), NELSON
MARQUEZELLI (PTB - SP), ANTONIO CARLOS
MENDES THAME (PSDB - SP), BENJAMIN
MARANHÃO (PMDB - PB), LUIZ SÉRGIO (PT 
RJ), BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS),
MÁRIO HERINGER (PDT - MG)........................... 47459

Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO
DELGADO (PT - MG), Relator da Medida Provi-
sória nº 126, de 2003............................................. 47460

.----_ ....~~~

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada a Sra. Deputada VANESSA
GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)................................. 47460

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela or-
dem.) - Improcedência de acusações contra o
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. 47460

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado DELEY (PV-
RJ). 47461

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or
dem.) - Criação da Comissão Nacional da Carci
nicultura pela Confederação da Agricultura e Pe
cuária do Brasil. Desenvolvimento da produção
brasileira de crustáceos. Elogio ao Governo Fe
deral pela criação da Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca. Necessidade de investi-
mentos no setor pesqueiro nacional...................... 47461

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado COLBERT
MARTINS (PPS - BA). 47462

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do Prefeito
José Cláudio Pereira Neto, do Município de Maringá,
Estado do Paraná................................................... 47462

CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.)
- Solidariedade do Presidente João Paulo Cunha
e aos dirigentes encarcerados do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Responsabili
dade dos meios de comunicação de massa no
combate à violência e à opressão. Transcurso do
30º aniversário do golpe militar contra o Governo
de Salvador Allende, do Chile. 47462

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) 
Apresentação de projeto de lei sobre obrigatorieda
de de acompanhamento da fiscalização do ambi-
ente de trabalho por representantes sindicais.......... 47463

IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.) 
Repúdio à solicitação dos Estados Unidos da
América de envio de tropas de países em desen-
volvimento ao Iraque. 47463

MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.)
- Realização, pela Comissão de Minas e Ener
gia, de audiêncía pública para esclarecimento de
indícios de irregularidades em empréstimo con
cedido pelo BNDES à multinacional AES Corpo
ration para participação no processo de privatiza
ção da empresa Eletricidade de São Paulo S/A-
Eletropaulo. 47464

ODíLlO BALBINOTTI (PMDB - PRo Pela
ordem.) - Manifestação de pesar pelo falecimen
to do Prefeito José Cláudio Pereira Neto, do Mu-
nicípio de Maringá, Estado do Paraná. 47464

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or-
dem.) - Solicitação aos Deputados da base alia-
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da do Governo de comparecimento ao plenário
para apreciação da Ordem do Dia. 47465

RICARDO BARROS (PP - PRo Pela or
dem.) - Inconveniência da distensão das ses
sões plenárias durante a madrugada. Açodamen
to da base aliada do Governo na votação de ma-
térias controvertidas. 47465

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAULO ROCHA (PT - PA). 47465

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação. 47465

Rejeição do requerimento de retirada da
medida provisória da pauta. 47465

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de encerramento da discus
são e do encaminhamento da votação da Medida
Provisória nº 126, de 2003. 47465

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RODRIGO MAIA (PFL - RJ). 47470

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
LEONARDO MATTOS (PV - MG), AMAURI
ROBLEDO GASQUES (PRONA SP),
VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM), NEIVA
MOREIRA (PDT - MA), COLBERT MARTINS
(PPS - BA), JORGE PINHEIRO (Bloco/PL - DF),
CELSO RUSSOMANNO (PP - SP), EDUARDO
SEABRA (PTB - AP), JANETE CAPIBERIBE
(PSB - AP), ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB - SP), RODRIGO MAIA (PFL - RJ),
OSMAR SERRAGLiO (PMDB - PR), LUIZ
SÉRGIO (PT - RJ), PROFESSOR LUIZINHO
(PT - SP). 47470

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aprova-
ção do requerimento. Encerramento da discussão.... 47471

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) ~ Necessidade de providências da Presi
dência quanto à continuidade das reuniões de al-
gumas Comissões da Casa................................... 47471

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
terminação do encerramento dos trabalhos das
Comissões da Casa. 47471

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerim~nto de adiamento, por duas
sessões, da votação da Medida Provisória nº
126, de 2003... 47471

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os. Srs. Deputados WALDEMIR
MOKA (PMOB - MS), GILBERTO NASCIMENTO
(PMDB - SP). 47471

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA), CARLOS WILLlAN (PSC-
MG)........................................................................ 47471

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO
MAIA (PFL - RJ).................................................... 47472

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção do requerimento.............................................. 47473

Votação do parecer do Relator na parte em
que manifesta opinião favorável quanto ao aten
dimento dos pressupostos constitucionais de re
levância e urgência e· de sua adequação finance
ira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da
Resolução nº 01/02 - CN .. 47473

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNAlDO FARIA
DE SÁ (pTB - SP), GILMAR MACHADO (PT 
MG), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BAl,
JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP)............... 47473

Usou·da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO
MAIA (PFL - RJ).................................................... 47475

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do parecer. 47475

Apresentação dos Destaques para Vota-
ção em Separado. 47475

Votação das Emendas de nºs 1 a 7, com
parecer contrário. 47475

Usou.da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado RODRIGO MAIA (PFL-
RJ). 47477

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção das emendas, ressalvados os destaques....... 47477

Votação de requerimento para verificação
de votação da Medida Provisória nº 126/03. ......... 47477

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ (PTB - SP)....................................................... 47477

ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ) 
Reclamação contra a mudança do posiciona
mento de orador inscrito para encaminhamento
da votação. 47477

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Alexandre Cardoso. 47477

L1NDBERG FARIAS (PT - RJ. Pela or-
dem.) - Apoio à reclamação do Deputado Ale-
xandre Cardoso. 47478

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Lindberg Farias. 47478

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Contradita à reclamação do Deputado
Alexandre Cardoso. 47478

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.)
- Solicitação à Presidência de concessão do pra
zo de 5 minutos para encaminhamento da vota-
ção......................................................................... 47478
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res- Usou da palavra para encaminhamento da
posta ao Deputado Rodrigo Maia. 47478 votação o Sr, Deputado JOSÉ CARLOS

Usou da palavra para encaminhamento da ALELUIA(PFL - BA) 47483
votação o Sr. Deputado RODRIGO MAIA (PFL - Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
RJ). 47479 do ROBERTO FREIRE (PPS - PE) 47484

Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra para encaminhamento
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS da votação os Srs. Deputados PAULO
ALELUIA (PFL - BA). 47479 DELGADO (PT - MG) e RONALDO CAIADO

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei- (PFL - GO). 47484
ção do requerimento.............................................. 47479 Usaram da palavra para orientação das

Votação da Medida Provisória nº 126, de respectivas bancadas os Srs. Deputados
2003, ressalvados os destaques. 47479 MORONI TORGAN (PFL - CE), ROBERTO

FREIRE (PPS - PElo 47485
Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ PRESIDENTE (João Paulo Cunha) :.... Ma-
CARLOS ALELUIA (PFL _ BA), ROBERTO nutenção do dispositivo destacado. 47486

FREIRE (PPS - PElo 474780 Requerimento de destaque para votação
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Apro- em separado da Emenda nº 2............................... 47486

vação da medida provisória................................... 47481 Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ANTÔNIO

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota- CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL - BA),
ção de requerimento para votação em globo dos
d

. I 81 PAULO DELGADO (PT - MG). 47486
estaques slmp es. 474

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

JOSE' C RLOS LE (PFL B) 47481 ção da Emenda nº 2, destacada............................ 47487A A LUlA - A ..
Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para encaminhamento respectivas bancadas os Srs. Deputados
da votação os Srs. Deputados RODRIGO MAIA NELSON MARQUEZELLI (PTB SP),
(PFL - RJ), BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS). 47481 ROBERTO FREIRE (PPS - PE), MORONI

Usou da palavra para orientação da res- TORGAN (PFL - CE), ALOYSIO NUNES
pectiva bancada o Sr. Deputado ANTÔNIO FERREIRA (PSDB - SP)....................................... 47487
CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL - BA)........... 47482 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro- ção da Emenda nº 2. 47488
vação do requerimento.......................................... 47482 MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-

Votação em globo dos destaques simples. 47482 dem.) - Pedido de verificação de votação. 47488

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe-
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL - rimento do pedido de verificação de votação. ....... 47488
BA)......................................................................... 47482 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP),
SÉRGIO (PT - RJ), NELSON MARQUEZELLI DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA), MORONI
(PTB - SP). 47482 TORGAN (PFL - CE), DR. HÉLIO (PDT - SP),

PRESIDE T - P h) R' JORGE PINHEIRO (Bloco/PL - DF), CELSO
N E (Joao aulo CUn a - eJei- RUSSOMANNO (PP _ SP), EUNíCIO OLIVEIRA

ção dos destaques simples. 47483 (PMDB _ CE), MAURíCIO QUINTELLA LESSA
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado (PSB _ AL), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), BETO

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP)................... 47483 ALBUQUERQUE (PSB - RS), LEONARDO
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re- MATTOS (PV - MG), PAULO DELGADO (PT -

querimento de destaque para votação em sepa- MG) e ROBERTO FREIRE (PPS, PElo 47488
rado do § 4º do art. 1º da Medida Provisória nº Usaram da palavra pela ordem os Srs.
126, de 2003, com vistas à supressão. 47483 Deputados DEVANIR RIBEIRO (PT - SP),

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) - EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE)...................... 47489
Convocação dos Deputados do PT ao plenário.... 47483 LAEL VARELLA (PFL - MG. Pela ordem.)

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- - Artigo do economista Claudio de Moura Castro
putados PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), intitulado Itabírito não tem Fome Zero, publicado
EDUARDO VALVERDE (PT - RO), 47483 na revista Veja, em 10 de setembro de 2003. 47490



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47283

HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pela or
dem.) -Implantação, pelo Governo do Estado do
Acre, dos projetos Quintal Florestal e Manejo de
Várzea, para fixação de índios, seringueiros e
agricultores no campo e na floresta ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pror-
rogação da sessão por uma hora ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOÃO FONTES (PT - SE),
FERNANDO FERRO (PT - PElo ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter
minação do encerramento dos trabalhos das Co-
missões da Casa ..

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Congratulações ao Desembargador
Federal Carlos Fernando Mathias de Souza, do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pelos
esforços despendidos para a realização do Semi
nário Roma - Brasília, no auditório do Superior
Tribunal de Justiça, na Capital Federal. .

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem.) - Redução das tarifas de transporte urba
no no País. Propostas do Movimento Nacional de
Direito do Transporte sobre o assunto ..

INALDO LEITÃO (Bloco/PL - PB. Pela or
dem.) - Transcurso do 8º aniversário do faleci
mento do ex - Governador Antonio Mariz, do
Estado da Paraíba ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Encerramento da votação. . ..

Rejeição da emenda destacada ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
querimento de destaque para votação em sepa
rado do art.· 4º da Medida Provisória nº 126, de
2003 .

Requerimento para verificação de votação
do destaque para votação em separado do art. 4º
da Medida Provisória nº 126, de 2003, com dis-
pensa de interstício .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BABÁ (PT - PA),
ABELARDOLUPION (PFL - PR), COLBERT
MARTINS (PPS - BA) ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MORONI TORGAN (PFL
-CE) .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado POMPEO DE MATTOS
(PDT - RS) .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ).

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO
MAIA (pFL - RJ) '" .

47491

47491

47491

47491

47492

47493

47494

47494

47494

47499

47499

47499

47499

47499

47499

47500

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejei-
ção do requerimento.............................................. 47500

Votação do art. 4º da Medida Provisória nº
126, de 2003, destacado. 47500

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)..................... 47500

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO (PT
- RJ), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). ....... 47500

Usou da palavra o Sr. Deputado PAULO
DELGADO (PT - MG), Relator da matéria............ 47501

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado RODRIGO MAIA (PFL -
RJ). 47501

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA). 47502

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Manu-
tenção do texto. 47502

Votação e aprovação da Redação Final. 47502

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal, inclusive o processado. 47503

Apresentação de proposições: DR.
EVILÁSIO E OUTROS, MAURíCIO QUINTELLA
LESSA, REINALDO BETÃO, VANESSA
GRAZZIOTIN, VICENTINHO, EDUARDO
VALVERDE, PERPÉTUA ALMEIDA, ANDRÉ
LUIZ, PERPÉTUA ALMEIDA, GERALDO
RESENDE, LUIZ CARLOS HAULV, RICARDO
BARROS, EDUARDO VALVERDE, CELSO
RUSSOMANNO, LEONARDO MATTOS,
ANTONIO CARLOS BISCAIA, JOSÉ IVO
SARTORI, PAULO PIMENTA, PROFESSORA
RAQUEL TEIXEIRA, VANESSA GRAZZIOTIN,
DR. ROSINHA, CORAUCI SOBRINHO,
RONALDO VASCONCELLOS, LOBBE NETO,
CELSO RUSSOMANNO, AUGUSTO NARDES,
WALTER PINHEIRO, PERPÉTUA ALMEIDA,
NEUTON LIMA, BENJAMIN MARANHÃO, LUIZ
CARLOS HAULV. 47503

VI - Encerramento
3 - ATA DA 189ª SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
VESPERTINA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 52ª LEGISLATURA, EM 16
SETEMBRO 2003

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
1II - Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

16-09-2003

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aber-
tura da sessão. 47516
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Suspensão dos trabalhos. 47517

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rea-
bertura da sessão. 47517

Solicitação do comparecimento dos Srs.
Deputados ao plenário para apreciação da
Ordem do Dia. 47517

Ofício encaminhado à Presidência pelo Sr.
Presidente do Congresso Nacional, Senador
José Sarney, comunicando a abertura de prazo
para interposição de recurso para apreciação
pelo Plenário do Congresso Nacional do Projeto
de Decreto Legislativo nº 11, de 2003. 47517

IV - Breves Comunicações

DIMAS RAMALHO (PPS - SP) - Apoio à
pauta de reivindicações dos funcionários do Ban
co Nossa Caixa, no Estado de São Paulo. Exce-
lência do desempenho da instituição. 47517

GERALDO RESENDE (PPS - MS) 
Transcurso do 46º aniversário de fundação da
Rádio Clube de Dourados. Caráter difamatório
do artigo O novo coronelismo, de Diogo Mainar
di, contra o Ministro da Integração Nacional, Ciro
Gomes, publicado pela revista Veja. 47518

GERALDO THADEU (PPS - MG) - Pedido
de urgente apreciação de requerimento de cria
ção, pela Casa, de Comissão Externa destinada
à investigação das circunstâncias da morte do
comerciante Chan Kim Chang em presídio no
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 47519

ROBÉRIO NUNES (PFL - BA) - Participa-
ção na convenção do PTdoB realizada no Muni-
cípio de Tanque Novo, Estado do Bahia. 47519

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA) - Transcurso
do 50º aniversário da Rede Record de Televisão.... 47519

LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - Inten
ção, por parte do Governo Federal, de implanta
ção do Fundo de Educação do Ensino Básico.
Importância da aplicação de mais recursos na
educação pré - escolar. 47520

JOÃO FONTES (PT - SE) - Requerimento
de autoria dos Deputados Ana Lucia e Pastor
Madoqueu, da Assembléia Legislativa do Estado
de Sergipe, de envio de votos de congratulações
aos Desembargadores Cláudio Dinart Déda Cha-
gas e Roberto Porto. 47521

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Proje
to de lei sobre regulamentação da assistência ju
diciária internacional em matéria penal requerida
por autoridades brasileiras nos casos de investi
gação, instrução processual e julgamento de de
litos e sobre estabelecimento de mecanismos de
prevenção e bloqueio de operações suspeitas de
lavagem de dinheiro. 47522

MAURíCIO RABELO (Bloco/PL - TO) 
Solicitação às autoridades competentes de ado-

ção das medidas necessárias para suspensão de
decisão judicial favorável à retirada de famílias
da Ilha do Bananal, no Estado do Tocantins......... 47525

MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB 
AL) - Transcurso do 186º aniversário de emanci
pação política do Estado de Alagoas. Pedido de
aprovação de requerimento de autoria do orador
de realização de sessão solene em homenagem
a escritores alagoanos. Necessidade de adoção,
pelo Governo Federal, de medidas para combate
à seca no sertão dos Estados de Alagoas e Ser-
gipe. 47525

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem.) - Anúncio de reunião da Comissão de Se
gurança Pública e Combate ao Crime Organiza
do, Violência e Narcotráfico no dia 17 de setem-
bro, às 9h. 47526

PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE) 
Preocupação do orador com o processo de priva
tização da Companhia Águas de Petrolina, no
Estado de Pernambuco... 47526

ARY VANAZZI (PT - RS) - Conveniência
de aprimoramento da proposta de reforma tribu
tária. Inocuidade das tentativas da Oposição de
obstrução das votações da matéria. Perspectiva
de redução das desigualdades sociais e regiona-
is brasileiras. 47526

RAUL JUNGMANN (PPS - PE. Pela or-
dem.) - Registro de voto proferido em sessão
anterior. 47527

JOÃO MATOS (PMDB - SC. Pela ordem.)
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 47527

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Impor
tância da redução da atual taxa de juros e da
adoção de mecanismos de poupança interna
para o desenvolvimento econômico do País. ........ 47527

JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS) 
Transcurso do 50º aniversário de existência da
Igreja de São Pelegrino em Caxias do Sul, Esta-
do do Rio Grande do Sul. 47528

ZÉ GERALDO (PT - PA) - Ocorrência de
assassinato de trabalhadores rurais sem terra
em São Félix do Xingu, região oeste do Estado
do Pará. Propostas de ações emergenciais enca
minhadas ao Governo Federal para assegura
mento da governabilidade e de novo caminho
para o desenvolvimento sustentável da região
amazônica. 47529

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Transcurso
do 10º aniversário de fundação do jornal Diário
MS, no Estado de Mato Grosso do Sul. Transcur
so do 46º aniversário de fundação da Rádio Clu
be de Dourados. Inexistência de política social
no Governo petista. 47533
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MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) -
Anúncio da realização de solenidade ao ensejo
do transcurso do 175º aniversário de criação do
Supremo Tribunal Federal..................................... 47534

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Recorde obtido
pela PETROBRAS na produção de petróleo e
gás no mês de agosto de 2003. 47534

MARCELO ORTIZ (PV - SP) - Razões
históricas da decadência do transporte ferroviário
no País. Vantagens da recuperação e expansão
da malha ferroviária nacional. Viabilidade do
transporte hidroviário no Brasil. 47534

DA. ROSINHA (PT - PR) - Desempenho
da atleta paranaense Valdinéia Martins. Ajuiza
mento, pelo Ministério Público do Estado do Pa
raná, de ação civíl pública contra o Governo
Estadual pelo descumprimento da Emenda
Constitucional nº 29, de 2000, sobre obrigatorie
dade de destinação de percentual de receitas à
saúde pública. 47535

VIGNATTI (PT - Se) - Realização da 17ª
Romaria da Terra, no Município de Itaiópolis,
Estado de Santa Catarina. Pedido aos participan
tes no evento, pela Deputada Luci Choinacki, de
apoio ao projeto de lei concessivo de aposenta
doria às donas de casa. Conveniência da reativa
ção da Frente Parlamentar em Defesa da Água
Potável................................................................... 47538

DR. PINOTTI (PMDB - SP) - Inclusão de
filme sobre a vida do pianista João Carlos Mar
tins no Festival Robert Redford, nos Estados Uni-
dos da América...................................................... 47539

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) - Apoio
às reivindicações da comunidade estudantil de
Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador,
Estado da Bahia. 47539

MAURíCIO RANDS (PT - PE) - Artigo Na
buco, Gilberto e Mudanças, de autoria do ex 
Ministro da J.ustiça Fernando Lyra, publicado no
Jorna/ do Comércio. 47539

PAULO PIMENTA (PT - RS) - Elevado ín-
dice de inadimplência relativo a programa federal
de crédito educativo. .. 47541

ADÃO PRETTO (PT - RS) - Comunicado
da Monsanto para sojicu/fores, publicado no jor-
nal Zero Hora, do Estado do Rio Grande do Sul. .. 47541

WASNY DE ROURE (PT - DF) - Realiza
ção de. manifestação popular em favor da dupli
cação da rodovia BR - 070, no trecho da divisa
entre o Estado óe Goiás e o Distrito Federal. ....... 47542

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF. Pela or-
dem.) - Registro de voto proferido em sessão
anterior. 47542

LUIZ COUTO (PT - PB) - Realização da
Marcha do Desarmamento, no Rio de Janeiro,

Estado ÓO Rio de Janeiro. Promoção pela Rede
Globo de Televisão de campanha pelo desarma
mento. Apoio à proibição do porte de armas de
fogo para combate à criminalidade. Atuação da
Controladoria - Geral da República. Solidarieda
de ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh diante
de críticas deParlamentar..................................... 47542

JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or-
dem.) - Registro de voto proferido em sessão
anterior. . 47542

ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pela ordem.)
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 47542

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do artisc

ta plástico Alvaro Apocalypse, fundador do grupo
de teatro de marionetes Giramundo. Convocação
dos Deputados do PL ao plenário para registro
de presença. 47543

WASHINGTON LUIZ (PT - MA) - Realiza
ção da Conferência Estadual do Trabalho no
Estado do Maranhão, com vistas à participação
da classe trabalhadora na discussão sobre a re-
forma trabalhista. 47543

TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela ordem.)
-' Registro de voto proferido em sessão anterior.
Justificativa de ausência da oradora em votações
anteriores. Instalação de Frente Parlamentar de
combate à AIDS. 47544

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) 
Justificativa da ausência do orador do plenário.
Registro de voto proferido em sessão anterior...... 47544

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem.) - Registro de voto proferido em sessão
anterior :.......................................... 47544

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Pela ordem.) - Registro de voto proferido em
sessão anterior. 47544

EDISON ANDRINO (PMDB - se. Pela or-
dem.) - Caráter injustificável da distensão de ses-
sões plenárias pela madrugada. Viabilidade da
apreciação de matérias em pauta durante o dia. ..... 47544

MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL - MG) 
Morosidade na liberação, pelo Ministério do Desen
volvimento Agrário, de recursos aos cafeicultores
na região leste do Estado de Minas Gerais. 47545

JAMIL MURAD (PCdoB - SP. Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior.
Solicitação de providênciasao Ministério da Jus
tiça para combate ao crime organizado no Esta-
do do Pará. 47545

ALDO REBELO (PCdoB - SP, Pela or
dem.) - Solicitação aos Deputados de compare
cimento ao plenário para apreciação da Ordem
do Dia. 47545
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia.............................................. 47545

DRA. CLAIR (PT - PR) - Manifestação de
pesar pelo falecimento do Prefeito José Cláudio
Pereira Neto, do Municfpio de Maringá, Estado
do Paraná. Entrega, por entidades componentes
da Coordenação Nacional da Campanha contra
a ALCA, de abaixo - assinado sobre consulta
plebiscitária acerca da participação do Brasil na
Área de Livre Comércio das Américas. Assinatu
ra, pelo Ministro da Educação, Cristovam Buar
que, de proposta de transformação do Centro
Federal de Educação Tecnológica do Paraná em
universidade federal. 47545

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) 
Apreensão com a perspectiva de aprovação do
Estatuto do Desarmamento pela Casa. Necessi
dade de adoção de medidas concomitantes de
combate ao crime organizado e ao contrabando
de armas................................................................ 47546

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia. 47546

JOÃO ALFREDO (PT - CE) - Manifesto da
Campanha Jubileu Sul/Brasil, movimento nacio
nal contrário à adesão brasileira à Área de Livre
Comércio das Américas - ALCA. 47546

ALEX CANZIANI (PTB - PR) - Manifesta
ção de pesar pelo falecimento do Prefeito José
Cláudio Pereira Neto, do Municfpio de Maringá,
Estado do Paraná. Solidariedade à Diretora de
Turismo de Negócios e Eventos do Instituto Bra
sileiro de Turismo, Jeanine Pires, diante de críti-
cas veiculadas pela revista Época. 47547

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia......................... ........ 47548

HUMBERTO MICHILES (Bloco/PL - AM) 
Solidariedade ao Ministro da Educação, Crísto
vam Buarque, pela promoção do debate sobre a
crise no setor. Necessidade de garantia de recur
sos orçamentários ao Ministério da Educação.
Contribuição do SENAI para o bom desempenho
do País na 37ª olimpíada mundial do ensino pro-
fissionalizante, realizada na Suíça. 47548

TAKAYAMA (PMDB - PR) - Desempenho
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Apoio à pauta de reivindicações dos funcionários
do órgão. 47548

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Coleta
de assinaturas de Parlamentares para encami
nhamento de documento ao Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva, solicitando mudança de postura

do País nas negociações para um novo acordo
com o Fundo Monetário Internacional. 47549

SANDRA ROSADO (PMDB - RN) - Regis
tro de voto proferido em sessão anterior. Come
moração do 75º aniversário da Igreja Assembléia
de Deus no Município de Mossoró, Estado do
Rio Grande do Norte. Transcurso do cinqüente
nário de emancipação político - administrativa do
Município de Upanema. .. 47550

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia. 47550

JACKSON BARRETO (PTB - SE) - Parti
cipação em eventos realizadas no Chile pelo
transcurso do 30º aniversário da morte do ex 
Presidente Salvador Allende. Solidariedade ao
Presidente da Autoridade Palestina, Yasser Ara-
fat, diante de ameaças do Governo israelense.... 47551

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR) 
Dificuldades econômicas enfrentadas pelo País.
Expectativa de cumprimento, pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, das promessas de
campanha referentes à criação de empregos e à
retomada do desenvolvimento econômico brasi-
leiro. 47551

ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE) - Excelên
cia da atuação do Laboratório Farmacêutico de
Pernambuco S/A. 47552

JOÃO TOTA (PP- AC) - Iminente anúncio,
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cria
ção de secretaria especial para coordenação de
programas sociais. 47553

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) - Preju-
ízos acarretados à atividade pesqueira pela pros-
pecção de petróleo no litoral fluminense. Conve-
niência da aprovação de proposições sobre distri-
buição de valores devidos a título de royalties pela
exploração petrolífera e de instituição do Fundo de
Desenvolvimento do Setor Pesqueiro...................... 47554

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Repor
tagem publicada pelo jornal Folha de SPaulo so
bre malversação de recursos do INSS. Empenho
do Ministro da Previdência Social, Ricardo Ber
zoini, no levantamento e divulgação de lista de
inadimplentes e no combate às fraudes no siste-
ma previdenciário. 47555

AUGUSTO NARDES (PP - RS) - Anúncio
da realização da Conferência Nacional de Cria
dores de Peixes, em Brasília, pela Secretaria
Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência
da República. Importância das Bacias Hidrográfi
cas do Lago Guaíba e do Rio Camaquã, no Esta
do do Rio Grande do Sul. Instituição do Ano
Internacional da Água Doce pela Organização
das Nações Unidas. Relatório das Nações Uni-
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das resultante do 3º Fórum Mundial da Água, re· DE SÁ (PTB - SP), MORONI TORGAN (PFL .-
alizado em Kioto, no Japão. 47555 CE). 47573

FEU ROSA (PP - ES) - Realização do 10º Usou da palavra para orientação da res-
Congresso Carismático Estadual em Vitória, pectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO
Estado do Espírito Santo. 47561 MAIA (PFL - RJ).................................................... 47574

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
Escolha, pela Conferência Nacional dos Bispos ção do requerimento.............................................. 47574
do Brasil - CNBB, do tema Água, fonte de vida RODRIGO MAIA (PFL - RJ) - Pedido de
para a Campanha da Fraternidade de 2004. 47562 verificação da votação. 47574

COLBERT MARTINS (PPS - BA) - Trans- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe-
curso do 94º aniversário de fundação do jornal d d'd d 'f' - 47574rimento o pe I o e ven Icaçao .
Folha do Norte, de Feira de Santana, Estado da
Bahia. 47562 Usaram da palavra para orientação das

FERNANDO DE FABINHO (PFL _ BA) _ respectivas bancadas os Srs. Deputados
Transcurso do 50º e do 94º aniversários de fun- RODRIGO MAIA (PFL - RJ), DELEY (PV - RJ),

AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP),
dação, respectivamente, da Rede Recordde Te- MANATO (PDT _ ES), DA. EVILÁSIO (PSB _
levisão e do jornal Folha do Norte, do Estado da SP), COLBERT MARTINS (PPS _ BA), BISPO
Bahia. 47563 WANDERVAL (Bloco/PL _ SP), ROBERTO

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) - 00- BALESTRA (PP _ GO), PASTOR REINALDO
cumento Carta da Fronteira, elaborado ao ensejo (PTB _ RS), BISMARCK MAIA (PSDB - CE),
do seminário A Faixa da Fronteira e o Desenvol- EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE), LUIZ
vimento, realizado no Município de Ponta Porã, SÉRGIO (PT - RJ), BETO ALBUQUERQUE
Estado de Mato Grosso do Sul. 47563 (PSB _ RS), INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE). 47574

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) - Ma- JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL _ BA) _
térla MST Brasil e o mesmo MST ao mundo- Questão de ordem sobre retirada de termo anti-
Evidentes conflitos de objetivos e ideais, veicula- regimental utilizado em referência à atuação cio
da pela Internet. Posicionamento do Presidente PFL. 47575
João Paulo Cunha sobre a prisão do líder do
MST, José Rainha. Posicionamento do Presiden- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aca-
te do Supremo Tribunal Federal, Ministro Maurí- Ihimento da questão de ordem do Deputado José
cio Corrêa, e do Ministro - Chefe da Casa Civil, Carlos Aleluia. 47575
Sr. José Dirceu, sobre a reforma agrária. Artigos WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
Requião está devendo, diz presidente do PT e dem.) - Apresentação de requerimento de infor-
MST está passando das medidas, publicados no mações ao Ministro da Previdência Social acerca
jornal Diário dos Campos, do Estado do Paraná.. 47564 do balanço patrimonial da Fundação Sistel de

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO) - Transcur- Seguridade Social e de projeto de lei sobre o Có-
so do 50º aniversário da Rede Record de Televi- digo Penal. Relevância das atividades desenvol-
são. 47566 vidas pela EMBRAPA para o setor agropecuário

VANDER LOUBET (PT - MS) - Defesa da brasileiro. 47575

implementação do orçamento participativo no PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
âmbito da Administração Pública Federal. 47566 vocação dos Parlamentares ao plenário. 47576

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA) - Prospe- GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or-
ridade do setor agropecuário do Município de dem.) - Solicitação à Presidência de determinação
Rondon do Pará, Estado do Pará. Desempenho de encerramento dos trabalhos nas Comissões. ..... 47576
do Prefeito Municipal Moisés Soares de Oliveira. . 47567 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-

V - Ordem do Dia terminação do encerramento dos trabalhos nas
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con- Comissões. Convocação dos Parlamentares ao

tinuação da votação, em primeiro turno, da Pro- plenário......... 47576
posta de Emenda à Constituição nº 41 - B, de NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e ordem.) - Solicitação aos Deputados do PTB de
dá outras providências. 47572 comparecimento ao plenário. 47576

Votação de requerimento para retirada da RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela ar-
proposta de pauta.................................................. 47572 dem.) - Participação do orador na 1ª Conferência

Usaram da palavra para encaminhamento Nacional de Assistência Farmacêutica, realizada
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA em Brasília, Distrito Federal. Registro de voto
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proferido em votação anterior. Solicitação aos
membros da Frente Parlamentar da Saúde de
comparecimento a audiência pública da Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis
calização com a presença do Ministro Guido
Mantega .

SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pela ordem.)
- Solicitação aos Deputados do PP de compare-
cimento ao plenário .

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem.) - Encerramento de reunião da Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado e previsão do horário de retomada
dos trabalhos na manhã seguinte. Nível de dis-
cussão do Estatuto do Desarmamento .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSUÉ BENGTSON
(PTB - PA) .

FEU ROSA (PP - ES - Pela ordem. Dis
curso retirado pelo orador para revisão.) - Consi
derações acerca das Medidas Provisórias de nºs
125 e 126, de 2003, em apreciação pela Casa.....

ADÃO PRETTO (PT - RS) ~ Repúdio ao as
sassinato de trabalhadores rurais no Estado do
Pará. Injustiça representada pela prisão do líder tra
balhador sem - terra José Rainha e de sua mulher.

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção do requerimento .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JACKSON BARRETO
(PTB -SE) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de preferência para a vota
ção dos Destaques para Votação em Separado
nºs 8, 6, 1, 2, 4 e 5, nesta ordem, e das emendas
aglutinativas .

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados WALTER PINHEIRO
(PT - BA), GILMAR MACHADO (PT - MG) .

Usou da palavra peja ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BABÁ (PT - PA) .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO
MAIA (PFL - RJ) ..

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) 
Questão de ordem sobre a intempestividade de
apreciação do requerimento de preferência, ten
do em vista a sua apresentação após iniciado o
processo de votação .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res
posta à questão de ordem do Deputado José
Carlos Aleluia .

Aprovação do requerimento de preferência.

47576

47577

47577

47577

47577

47577

47577

47582

47582

47582

47582

47582

47583

47583

47583

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de destaque para votação em sepa
rado nº 8, para o parágrafo único do art. 98 (art.
3º da Emenda Aglutinativa). 47583

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados WALTER
PINHEIRO (PT - BA), JULIO SEMEGHINI
(PSDB - SP), JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL -
BA)......................................................................... 47583

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção do dispositivo destacado. 47586

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZ
SÉRGIO (PT - RJ), AMAURI ROBLEDO
GASQUES (PRONA - SP), DANIEL ALMEIDA
(PCdoB - BA), DR. HÉLIO (PDT - SP),
LEONARDO MATTOS (PV - MG), EDUARDO
CAMPOS (PSB - PE), HUMBERTO MICHILES
(Bloco/PL - AM), SIMÃO SESSIM (PP - RJ),
RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG),
JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP), RODRIGO
MAIA (PFL - RJ), OSMAR SERRAGLlO (PMDB
- PR), BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS),
COLBERT MARTINS (PPS - BA). 47586

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) -
Defesa de aprovação, pela Casa, da proposta re-
ferente ao Estatuto do Desarmamento.................. 47587

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or
dem.) -Importância de aprovação, pela Casa, da
Medida Provisória nº 125, de 2003, referente ao
controle da exploração e da comercialização de
diamantes no Pais............. 47587

LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela or
dem.) - Cumprimentos à Presidência pela cria
ção da Comissão Especial dos Resíduos Sóli-
dos ,....................................................... 47588

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ANTONIO CAMBRAIA
(PSDB - CE). 47588

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pela
ordem.) - Necessidade de mudanças estruturais
no sistema tributário nacional. 47588

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Apresentação de recurso à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação da deci
são da Presidência sobre questão de ordem for
mulada pelo Deputado José Carlos Aleluia acer
ca da apresentação de requerimento de inversão
da pauta no curso da votação. 47588

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Satisfação dos trabalhadores rurais do Estado do
Acre com a renegociação das dívidas agrícolas. ..... 47589

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HENRIQUE FONTANA (PT - RS). 47589

--_ ..--_.. ,
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação ,....... 47589

Supressão do dispositivo. 47589

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento de destaque para votação em sepa-
rado nº 6, para o art. 76 da Emenda Aglutinativa.. 47595

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BONIFÁCIO DE
ANDRADA (PSDB - MG), PASTOR AMARILDO
(PSB - TO), AUGUSTO NARDES (PP - RS),
JOÃO ALMEIDA (PSDB - SA). 47595

Usaram da pa~avra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados PROFESSOR
LUIZINHO (PT - SP), AMAURI ROBLEDO
GASQUES (PRONA -SP), GILMAR MACHADO
(PT - MG), EDUARDO PAES (PSDB - RJ).......... 47595

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção do dispositivo destacado. 47595

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados AMAURI
ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP), DANIEL
ALMEIDA (PCdoS - SAl, DR. HODOLFO
PEREIRA (PDT - RR), LEONARDO. MAnOS (PV
- MG), EDUARDO CAMPOS (PSB - PE),
COLBERT MARTINS (PPS - BA), MIGUEL DE
SOUZA (Bloco/PL c-". RO), BENEDITO DE LIRA (PP
- AL),. KELLY MORAES (PTS - RS), JUíZA
DENISE FROSSARD (PSDB - RJ),RONALDO
CAIADO (PFL __ GO), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB
- CE), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), ALDO REBELO
(PCdoB - SP). 47595

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JUTAHY
JUNIOR (PSDB - BA), 47599

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)........................................ 47599

COLOMBO (PT - PRo Pela ordem.) - Re
gozijo com a assinatura, pelo Ministro da Educa
ção, Cristovam Buarque, de projeto de lei sobre
criação de universidade federal no Estado do Pa
raná. Aprovação, pela Assembléia Legislativa do
Estado do Paraná, de projeto de lei proibitivo do
plantio e comercialização de soja transgênica.
Manifestação de pesar pelo falecimento do Pre
feito Municipal José Cláudio Pereira Neto, de
Maringá, Estado do Paraná. 47599

CABO JÚLIO (PSC - MG. Pela ordem.) 
Pequeno número de projetos de lei de autoria
dos Deputadosapreciados pela Casa...... 47600

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CLAUDIO CAJADO
(PFL - BA).... 47600

CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.)
- Encaminhamento à Mesa Diretora de declara-

ção de voto sobre o Destaque para Votação em
Separado nº 6 "

ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.) -
Anúncio de alocação de recursos no Plano Pluri
anual de Investimentos para recuperação da Ro-
dovia Transamazônica ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado MOROI\II
TORGAN(PFL - CE) ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Deputados ao plenário para apreci-
ação da Ordem do Dia ..

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Apoio ao projeto de lei concessivo do be
nefício de aposentadoria às donas de casa. Per
plexidade ante o anúncio da. empresa Monsanto
de cobrança de roya/ties na plantação de soja
transgênica .

DEVANIR RIBEIRO (PT - SP. Pela or
dem.) - Incoerência das críticas dirigidas ao Go-
verno Federal pelos partidos oposicionistas .

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.)
- Indagação à Presidência sobre o tempo desti-
nado para votação de destaques ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Rodrigo Maia ..

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Convite aos Deputados para participa
ção no ato de lançamento da Frente Parlamentar
em Defesa do Esporte .

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem.) - Solicitação aos Deputados de subscri
ção da proposta de redução do preço do gás li
qüefeito de petróleo endereçada à Ministra ele
Minas e Energia, Dilma Rousseft. Apoio às reivin-
dicações dos soldados da borracha. .. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário ..

HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or
dem.) - Improcedência das críticas ao Governo
Federal quanto aos critérios adotados para o pre-
enchimento de cargos comissionados .

IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.) 
Rejeição pelos sindicatos de metalúrgicos do
Estado de São Paulo das propostas de reaprove
itamento de pessoal e de implantação de plano
de demissão voluntária apresentadas pela em-
presa Volkswagen do Brasil S/A. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação ..

Manutenção do dispositivo. .. ..

Requerimento de destaque para votação
em separado nº 1, para o inciso 11 do § 2º do art.

47600

47600

47601

47601

47601

47601

47602

47602

47602

47602

47602

47602

47602

47604

47604



IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem.) 
Apresentação à Presidência do relatório das ati
vidades da delegação parlamentar presente aos
Jogos Pan - Americanos de Santo Domingo, na
República Dominicana. Convite aos Deputados
para comparecimento à sessão solene em home
nagem aos atletas brasileiros participantes do
evento. 47627

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO (PT
- RJ), JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL). 47627

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), JOSÉ
THOMAZ NONÔ (PFL - AL). 47627

47614

47614

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ENIO BACCI (PDT -
RS) .

MILTON CAROlAS (PTB - RS. Pela or
dem;) - Transcurso da Semana Farroupilha, no
Estado do Rio Grande do Sul. .
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149 da Constituição Federal, com a redação COSTA FERREIRA (PSC - MA. Pela or-
dada pelo art. 1ºda Emenda Aglutinativa Global.. 47610 dem.) - Apoio à manifestação pública realizada

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) _ na orla marítima de Copacabana, Estado do Rio
Solicitação aos Deputados do PT de permanên- de Janeiro, contra a escalada da violência no
cia no plenário. 47610 País e a favor da aprovação, pelo Congresso Na

cional, do Estatuto do Desarmamento. Escassez
Usaram da palavra para encaminhamento dos recursos orçamentários destinados ao setor

da votação os Srs. Deputados FRANCISCO de segurança pública. Precariedade do patrimô-
DORNELLES (PP - RJ), JOÃO ALMEIDA (PSDB nio da Polícia Federal. 47616
- BA). 47610 OSVALDO BIOLCHI (PMDB _ RS. Pela or-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pror- dem.) - Urgente inclusão na pauta da nova Lei
rogação da sessão por uma hora. 47612 de Falência. 47616

Usaram da palavra para encaminhamento FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela ordem.)
da votação os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO (PT - Apresentação, pelo Vice - Presidente da Repú-
- RJ), MORONI TORGAN (PFL - CE)..... 47612 blica, José Alencar, no âmbito da Comissão de

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Vota- Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori-
- d d' ., d d as, de projeto sobre transposição de águas doçao o ISpoSltlvo estaca o. 47612

Rio São Francisco. 47617
Usaram da palavra para orientação das res-

pectivas bancadas os Srs. Deputados AMAURI PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR.
ROBLEDO GASQUES (PRONA _ SP), DANIEL Pela ordem.) - Exigência de investigação da ve-
ALMEIDA (PCdoB _ BA), DR. HÉLIO (PDT _ SP), racidade da matéria Um governo infestado de
PAULO BALTAZAR (PSB _ RJ), GERALDO gafanhotos, sobre a corrupção no Estado de Ro-
THADEU (PPS _ MG), HELENO SILVA (Bloco/PL raima, publicada pela revista Veja. Atribuição à
_ SE), DR. BENEDITO DIAS (PP _ AP), KELLY impunidade da principal causa da escalada da
MORAES (PTB - RS), EDUARDO PAES (PSDB _ criminalidade no País. 47618
RJ), MORONI TORGAN (PFL - CE), EUNíCIO EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-
OLIVEIRA (PMDB - CE), MARCELO ORTIZ (PV _ dem.) - Solicitação à Presidência de encerra-
SP), LUIZ SÉRGIO (PT, RJ), PAULO ROCHA (PT mento da votação. 47621
- PA). 47613 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-

COLBERT MARTINS (PPS _ BA. Pela or- posta ao Deputado Eduardo Paes. 47621
dem.) - Transcurso dos aniversários natalícios Usou da palavra pela ordem, para registro
do Deputado Carlito Merss e da Sra. Canô Velo- de voto, o Sr. Deputado JAMIL MURAD (PCdoB
so, progenitora dos cantores Caetano Veloso e - SP)...................................................................... 47621
Maria Bethânia. 47614 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Encerramento da votação. 47621
Manutenção do texto. 47621
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re

querimento de Destaque para Votação em Sepa-
rado nº 2, para0 § 1º do art. 151 da Constituição
Federal, modificado pelo art. 1º da Emenda Aglu-
tinativa nº 27. 47626

HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Pela or
dem.) - Cumprimentos ao PrefeITO Marcelo
Déda, de Aracaju, Estado de Sergipe, pela urba-
nização da Avenida São Paulo........ 47615

MAURO PASSOS (PT - SC. Pela or
dem.) - Realização de audiência pública da
Comissão de Minas e Energia para discussão
sobre o auxílio financeiro concedido pelo Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES à empresa norte - americana
de energia AES. 47615

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO
MAIA (PFL - RJ). 47616



47632

47632

47632

47632

47633

47632

47633
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Usaram da palavra para encaminhamento SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Pela or-
da votação os Srs. Deputados PROFESSOR dem.) - Críticas a tratamento dispensado por De-
LUIZINHO (PT - SP), JOSÉ ROBERTO putados do Partido dos Trabalhadores à propos-
ARRUDA (PFL - DF). 47628 ta de concessão de aposentadoria para as donas

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO de casa. . 47633

GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria........ 47628 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota- sulta aos Srs. Líderes sobre proposta da Mesa

ção do dispositivo destacado. 47629 referente à votação de mais dois destaques na
presente sessão e votação, na próxima sessão

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados extraordinária da Casa, das emendas aglutinati-
CARLOS WILLlAN (PSC _ MG), MARCELO vas, não havendo qualquer obstrução partidária.. 47634

ORTIZ (PV - SP), DANIEL ALMEIDA (PCdoB - JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA - Pela
BA), DR. HÉLIO (PDT - SP), EDUARDO ordem), ALDO REBELO (PCdoB - SP - Pela or-
CAMPOS (PSB - PE), GERALDO THADEU dem), EDUARDO CAMPOS (PSB - PE - Pela
(PPS - MG), L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - ordem), EDUARDO PAES (PSDB - RJ - Pela or-
MG), CELSO RUSSOMANNO (PP - SP), dem), NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela
MILTON CAROlAS (PTB - RS), EDUARDO ordem.) - Concordância com procedimento su-
PAES (PSDB - RJ), JOSÉ ROBERTO ARRUDA gerido pela Presidêncía. 47634

(PFL - DF), OSMAR SERRAGLlO(PMDB - PR), Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
NELSON PELLEGRINO (PT BA), JAIR BOLSONARO (PTB - RJ). 47635
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)...................... 47629 LUIZ SÉRGIO (PT - RJ - Pela ordem),

Usou da palavra pela ordem, para justifica- NELSON PROENÇA (PPS - RS - Pela ordem).
tiva de voto, o Sr. Deputado RICARDO IZAR CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela ordem.)
(PTB - SP). 47631 - MANATO (PDT - ES - Pela ordem),

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con- MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.) -
vocação dos Parlamentares ao plenário. 47631 Concordâncía com procedimento sugerido pela

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Questão Presidência. 47635

de ordem sobre esgotamento do tempo regimen- GIACOBO (Bloco/PL - PRo Pela ordem.)-
tal da sessão extraordinária. 47631 Concordância com procedimento sugerido pela

Presidência. Desrespeito a Parlamentares por
parte do assessor do Ministro - Chefe da Casa
Civil da Presidência da República. 47635

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA- Pela or
dem), OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela
ordem.) - Concordância com procedimento su-
gerido pela Presidência. 47635

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JUTAHY JUNIOR (PSDB - SA)............................. 47636

EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela or-
dem.) - Solicitação à Presidência de concessão
do prazo de 5 minutos para obtenção de quorum. 47636

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL). 47636

Usou da palavra peta ordem o Sr. Deputado
JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA)............................. 47636

AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA-
SP. Pela ordem.) - Concordância com procedi-
mento sugerido pela Presidência. 47636

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA),
MORONI TORGAN (PFL - CE), NELSON
PELLEGRINO (PT - BA), JUTAHY JUNIOR
(PSDB - BA), RICARDO BARROS (PP - PR),
BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS), EDSON

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res
posta à questão de ordem formulada pelo Depu-
tado Moroni Torgan ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAULO DELGADO (PT - MG) .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado AMAURI
ROBLEDO GASQUES (PRONA- SP) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARY VANAZZI (PT - RS) .

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
- Entrega ao Ministro da Previdêncía Social, por
comissão de mulheres de diversos Estados do
País, de proposta de concessão de aposentado-
ria para as donas de casa ..

ZONTA (PP - se. Pela ordem.) - Necessi
dade de investigação de informação sobre per
dão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, de 96,8% da dívida do Fri
gorífico Chapecó, pertencente à empresa multi-
nacional argentina Grupo Macri. .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAUDERNEY
AVELlNO (PFL ~ AM), NILTON CAPIXABA (PTB
-RO) .

1I
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EZEQUIEL (PMDB - RJ), JUTAHY JUNIOR tária. Desempenho do Ministro da Saúde, Hum-
(PSDB - BA)............................... 47637 berto Costa. 47647

CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Pela or- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
dem.) - Avanço nas reformas estruturais do RODRIGO MAIA (PFL - RJ)... 47650
País. Expectativa da sociedade de Belo Horizon- VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB _ AM.
te com o empenho do Congresso Nacional na Pela ordem.) - Realização da 1ª Conferência Na-
adoção de medidas para redução da escalada da cional de Medicamentos e Assistência Farma-
violência e da criminalidade no País. 47638 cêutica em Brasília, Distrito Federal. Desempe-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - h d M' . t d S 'd H b t C t 47650n o o InIS ro a au e, um er o os a .
Encerramento da votação. .. 47638 Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO

Supressão do dispositivo. 47638 GUIMARÃES (PT _ MG), Relator da matéria. 47651
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-

querimento de destaque para votação em sepa- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
rado nQ 4, para o inciso IV do art. 195 da Consti- Encerramento da votação. 47651
tuição Federal, modificado pelo art. 1Q da Emen- Manutenção do dispositivo. 47651
da Aglutinativa nQ 27..... 47644 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-

Usou da palavra para encaminhamento da querimento de destaque para votação em sepa-
votação o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). 47644 rado nQ 5, para o § 5Q do art. 239 da Constituição

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota- Federal, com a redação dada pela Emenda nQ

ção do dispositivo destacado. 47644 169, para inclusão no art. 1Q da Emenda Agluti-
Usaram da palavra para orientação das nativa nQ 27............................................................ 47657

respectivas bancadas os Srs. Deputados Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
CARLOS WILLlAN (PSC - MG), MARCELO EDUARDO PAES (PSDB - RJ). 47657
ORTIZ (PV - SP), AMAURI ROBLEDO PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
GASQUES (PRONA - SP), DANIEL ALMEIDA ção qo § 5Q do art. 239, constante da redação
(PCdoB - BA), DR. HÉLIO (PDT - RS), PASTOR d d I o d E dOCE 47657, a a pe o art. 1- a men a n- 169 - ..
FRANCISCO OLlMPIO (PSB - PE), NELSON
PROENÇA (PPS _ RS), L1NCOLN PORTELA Usaram da palavra para orientação das
(Bloco/PL - MG), FRANCISCO DORNELLES respectivas bancadas os Srs. Deputados
(PP _ RJ), NELSON MARQUEZELLI (PTB _ SP), CARLOS WILLlAN (PSC - MG), MARCELO
EDUARDO PAES (PSDB - RJ), RODRIGO MAIA ORTIZ (PV - SP), AMAURI ROBLEDO
(PFL - RJ), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB _ CE), GASQUES (PRONA - SP), INÁCIO ARRUDA

(PCdoB - CE), DR. HÉLIO (PDT - SP),
NELSON PELLEGRINO (pT - BA), ALDO EDUARDO CAMPOS (PSB _ PE), NELSON
REBELO (PCdoB - SP). 47644

PROENÇA (PPS - RS), L1NCOLN PORTELA
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado (Bloco/PL _ MG), CELSO RUSSOMANNO (PP _

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ). 47646 SP), ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ),
Usou da palavra para orientação da res- EDUARDO PAES (PSDB - RJ), RONALDO

pectiva bancada o Sr. Deputado FRANCISCO CAIADO (PFL - GO), EUNíCIO OLIVEIRA
DORNELLES (PP - RJ). 47646 (PMDB - CE), NELSON PELLEGRINO (PT -

LUCIANA GENRO (PT - RS. Pela ordem.) BA), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),
- Convite aos Deputados para participação em BISMARCK MAIA (PSDB - CE). 47657
manifestação a favor dos trabalhadores rurais Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
sem terra, no Pontal do Paranapanema, Estado MORONI TORGAN (PFL - CE)............................. 47659
de São Paulo. 47646

Usaram da palavra pela ordem os Srs. VIGNATTI (PT - SC. Pela ordem.) - Esfor-
Deputados NELSON PROENÇA (PPS _ RS), ço do Governo Federal para salvar a empresa
HENRIQUE FONTANA (PT _ RS), PAULO Chapecó Alimentos. 47659
RUBEM SANTIAGO (PT - PE), ONYX Usou da palavra para orientação da res-
LORENZONI (PFL - RS), JÚLIO LOPES (PP - pectiva bancada o Sr. Deputado JUTAHY
RJ), EDUARDO VALVERDE (PT - RO), JUNIOR (PSDB - BA). 47659
WALTER FELDMAN (PSDB - SP). 47647 BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Carta

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) - Aberta à População, elaborada por integrantes
Tratamento discriminatório dispensado pela Pre- do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
sidência ao orador. Críticas à atuação política do Terra, a respe"to de nova chacina de trabalhado-
PFL na apreciação da proposta de reforma tribu- res rurais ocorrida no Estado do Pará................... 47659



47801

47744

COMISSÕES

6 - PARECERES: Proposta de Emenda à
Constituição, 221- AlOO; Projetos de Lei nº 3374
- AlOO, 4628 - B/01, 4943 - C/Oi, 5426 - AlO1,
6305 - Al02, 7026 - 8/02, 7081 - Al02, 7194 
AlO2, 7474 - Al02, 7510 - 8/02,70 - B103, 77
AlO3, 176 - Al03, 378 - 8/03, 433 - Al03, 501 
Al03 e 864 - Al03; Projetos de Decreto Legislati
vo, nºs 1860 - Al02, 2471 - Al02, 2585 - Al02,
2729 - AlO2, 22 - Al03, 52 - AlO3, 68 - Al03, 70
- Al03, 72 - Al03, 80 - Al03, 84 - A/03, 92 
Al03, 98 - Al03, 101 - Al03, 108 - Al03, 109 
Al03, 113 - Al03, 114 - Al03, .115 - Al03, 127
Al03, 134 - Al03, 135 - Al03, 222 - Al03, 224
Al03, 418 - Al03 e 500 - Al03; Propostas de Fis
calização e Controle nºs 29 - AlOO e 60 - Al01 . ...

7 - DESIGNAÇÃO

a) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, em 16-9-03 ..

8- MESA
9 - LíDERES E VICE-LíDERES
10 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
11 - COMISSÕES

47743

47743

47743

'- Revê o despacho aposto ao Requeri-
mento nº 105/03 .

- Desapensa o PL nº 1.226/95 do PL nº
1024/95 .

5 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Dispensar: Daniela Maria Ramos Bote
lho, José Estevam ele Medeiros Tavares, Maurí-
cio Mercadante Alves Coutinho ..
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PAULO PIMENTA (PT - RS. Pela ordem.) b) Designar por acesso: Paulo Roberto
- Consolidação da liderança do Brasil entre os Galvão de Carvalho, Victor Hugo Pinheiro Uma, .. 47744
países em desenvolvimento durante a 5ª Confe- c) Designar: Myriam Gonçalves Teixeira de
rência Ministerial da Organização Mundial do Co- Oliveira. 47744
mércio, em Cancún, México. 47660

MANATO (PDT - ES. Pela ordem.) - Soli
dariedade aos funcionários da Empresa Brasilei-
ra de Correios e Telégrafos em greve. 47661

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO
CARLOS MENDES THAME (PSDB - SP). 47661

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Encerramento da votação. 47661

Rejeição do dispositivo. 47661
Usou da palavra pela ordem, para registro

de voto, o Sr. Deputado ANTONIO CARLOS
MENDES THAME (PSDB - SP)............. 47667

VI- Encerramento
4 - DECiSÕES DA PRESIDÊNCIA
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Ata da 187ª Sessão, Solene, Matutina,
em 16 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente Edna; Macedo, Linco/n Porte/a,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas e 32 minutos)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
claro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

,,- LEITURA DA ATA

O SR. LlNCOLN PORTELA, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa - se à leitura do expediente.

O SR. LlNCOLN PORTELA, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

OF/GAB/IINº 821

Brasília, 15 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD.Presidente da Câmara dos deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Jorge Alberto passa a integrar, na qualidade de
TITULAR, a Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 76, de
2003, que "institui, na forma do artigo 43 da Constitui
ção, a Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste - SUDENE, estabelece a sua composição, na
tureza jurídica, objetivos, área de competência e ins
trumentos de ação, em substituição ao Deputado Fer
nando Diniz

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e elevada consideração. - Deputado
Eunício Oliveira Líder do PMDB

Defiro. Publique-se
Em 16-9-03 - João Paulo Cunha

Presidente

OF/A/PSB/722/03

Brasília, 12 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Cmâmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do

Deputado DR. Evilásio como membro titular da Co
missão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar as atividades da SERASA - Centralização
de Serviços dos Bancos SIA.

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos Líder do PSB

Defiro. Publique-se.
Em 16-9-2003 - João Paulo Cunha

Presidente

OF/A/PSB/741/03.

Brasília, 16 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Cabo Júlio não será mais o representante do PSB nas
vagas relativas às seguintes Comissões Permanen
tes:

• Direitos Humanos - Suplente
• Relações Exteriores e de Defesa Nacional 

Suplente
• Segurança Pública e Combate ao Crime Orga

nizado - Titular
Atenciosamente, - Deputado - Eduardo Cam

pos Líder do PSB

Defiro. Publique-se.
Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha

Presidente

~~~- ~ ----- --~ --~---------------------------
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OF/AlPSB/742103.

Brasília, 16 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Cabo Júlio não será mais o representante do PSB nas
vagas relativas às seguintes Comissões Temporári
as:

• PEC 534/02 Competência da Guarda Munici-
pal - Suplente

• PEC 632/98 Serviço Militar - Titular
• Comissão de Segurança Pública - Titular
Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam-

pos, Líder do PSB

Publique-se.
Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/AlPSB/744/03.

Brasília, 15 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Isaías Silvestre para a vaga de titular da
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri
me Organizado.

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB

Defiro. Publique-se.
Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente

OF/AlPSB/745/03.

Brasília, 16 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado DR. EVILÁSIO para a vaga de suplente da

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri
me Organizado.

Atenciosamente, - Deputado Dr. Evilásio, Vice
- Líder do PSB

Defiro. Publique-se.
Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA RURAL

Oficio nº 498/2003

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação do Projeto de Lei nº 176/03

Senhor Presidente,
1. Em cumprimento ao disposto no art. 58 do

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência a apreciação do Projeto de Lei nº 176/03
por este Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Waldemir Moka
- PMDB/MS, Presidente.

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 499/2003

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação do Projeto de Lei nº 501/03

Senhor Presidente,
1. Em cumprimento ao disposto no art. 58 do

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência a apreciação do Projeto de Lei nº 501/03
por este Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Waldemir Moka
- PMDB/MS, Presidente.

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulc) Cunha,

Presidente.
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Ofício nº 500/2003

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação do Projeto de Lei nº 70-A-03

Senhor Presidente,
1. Em cumprimento ao disposto no art. 58 do

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência a apreciação do Projeto de Lei nº
70-A-103 por este Órgão Técnico.

2. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Respeitosamente, - Deputado Waldemir Moka
- PMDB/MS, Presidente.

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. Nº 368 - P/2003 - CCJR

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dênciasregimentais cabíveis, as Propostas de Emenda
à Constituiçã<;> nos 221/00 e 229/00, apensada, aprecia
das por este Orgão Técnico, 2 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Deputado, Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente

OF. Nº 370 - P/2003 - CCJR

Brasília, 1Ode setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto

Legislativo nº 500/03, apreciado por este Órgão Téc
nico, 9 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente

OF. Nº 371-P/2003-CCJR

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº
7.474/02, apreciado por este Órgão Técnico, 9 de se
tembro do corrente.

Aproveito o ensejo pé\ra reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha

Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. Nº 372 - P/2003 - CCJR

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo, conforme relação anexa, aprovados por
este Órgão Técnico, 9 de setembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO

OF. N" 372·PI2003
AP. DrA 09109103
PARECERES CCJR DE PDLs. N"s

! 1.860-AlO2 2.471-A/02 2.S8S-A/02 2.729-A/02 22-A/02 I, S2-A/03 68-A/03 70-A/03 n-A/03 8().A/03 I
84-A/03 92-A/03 98-A/03 101-A/03 109-A/03 I

113·A/03 114·A/03 lIS-A/03 134·A/03 13S-A/03 I

Publique-se
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. Nº 375 - P/2003 - CCJR

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, 9 de setembro do corrente, do
Projeto de Lei nº 4.943 - A/01.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, - Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Presidente

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDE REDAÇÃO

OF. Nº 378 - P/2003 - CCJR

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo, conforme relação anexa, aprovados por
este Órgão Técnioo, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta conside
ração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presi
dente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA EDE REDAÇÃO

DF. N° 378.PI2003
AP. DIA IOf09103
PARECERES CCJR DE PDLs. N's

IOS·AlO3 I27·Afü3 122·Af03 2240MB
418·Afü3

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. Nº 380 - P/2003 - CCJR

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº
378-A/03.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e parecer a ele oferecido.

Cordialmente, - Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, Presidente

Publique-se
Em 16-9-03. - João Paulcl Cunha,

Presidente.

Ofício nº 201 - P/2003

Brasília, 1Ode setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunioo a Vossa Exoelência, em cumprimento ao

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão, em reu
nião ordinária realizada no dia 10-9-2003, concluiu pelo
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encerramento da Proposta de Fiscalização e Controle nº
29/2000, de autoria do Senhor Alexandre Cardoso.

Pelo exposto, solicito autorização para publica
ção da referida proposta e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Maria do Carmo
Lara, Presidente

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 202 - P/2003

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao

art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão, em reu
nião ordinária realizada no dia 10 - 09 - 2003, concluiu
pelo encerramento da Proposta de Fiscalização e Contro
le nº 6012001, de autoria do Senhor Djalma Paes.

Pelo exposto, solicito autorização para publica
ção da referida proposta e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputada Maria do Carmo
Lara, Presidente.

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício - Preso nº 446/CEC

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei nº 7.026 - A/02, do Sr.
Mauro Miranda, que "denomina Viaduto Ovídio José
dos Santos o viaduto localizado no km 620 da rodovia
BR - 1 53, no Município de Morrinhos, no Estado de
Goiás", para publicação da referida proposição e do
parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 16-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício - Preso nº 447/CEC

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei nº 7.194/02, do Sr. Casil
do Maldaner, que "declara o Município de Capinzal,
no Estado de Santa Catarina, Capital Brasileira do
Chester", para publicação da referida proposição e do
parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 16-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício - Preso Nº 448/CEC

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro
vação do Projeto de Lei nº 7.510 - A/02, do Sr. Casildo
Maldaner, que "denomina 'Aeroporto de Joinville - La
uro Carneiro de Loyola' o Aeroporto de Joinville, no
Estado de Santa Catarina" e do Substitutivo da Comis
são de Viação e Transportes", para publicação da refe
rida proposição e cito parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira 
Presidente

Publique-se.
Em 16-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício - Preso Nº 483/CEC

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejei-
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Brasília, 10 de setembro de 2003

Publique-se.
Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do Projeto de Lei nº 433/03, da Sra. Ma
riângela Duarte, que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de
9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir, no currículo
oficial da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da temá
tica 'História e Cultura Afro - Brasileira e Indígena"',
para publicação da referida proposição e do parecer a
ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira,
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Ofício - Preso nº 487/CEC

Publique-se.
Em 16-9-03, - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício - Preso Nº 484 /CEC

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
aprovação do PROJETO DE LEI nº 77/03, do Sr. Ber
nardo Ariston, que "autoriza o Poder Executivo a criar
o Programa de Cultura Familiar (PCF) e dá outras
providências", para publicação da referida proposição
e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Gastão Vieira 
Presidente

ção do PROJETO DE LEI nº 7.081/02, do Sr. Ronaldo Publique-se.
Vasconcellos, que "concede benefício fiscal do imposto Em 16~9-2003. - João Paulc) Cunha,
de renda na alienação de imóvel tombado pelo patrimô- Presidente
nio histórico e artístico nacional, com perda de valor ve
nal decorrente do tombamento", para publicação da re
ferida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira 
Presidente

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício - Preso nº 486/CEC

Brasília, 1Ode setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro
vação, nos termos do Substitutivo da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, do
Projeto de Lei nº 4.628 - A/01, do Sr.lnácio Arruda, que
"dispõe sobre o Programa Especial de Treinamento
PET e dá outras providências", para publicação da refe
rida proposição e dlo parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira,
Presidente.

Of. Preso Nº 147/03

Brasília, 1Ode setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 6.305, de 2002.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente - Deputado Sandr'o Mabel,
Vice - Presidente no exercício da Presidência

Publique - se.
Em 16 - 9 - 2003. - João IPaulo Cu

nha, Presidente.

I:
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
E SERViÇO PÚBLICO ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Of.Pres. nº 150103 Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
Vice - Presidente no exercício da Presidência

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 3.374, de 2000.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
Vice - Presidente no exercício da Presidência

Publique-se.
Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of.Pres. nº 153/03

Brasília, 1Ode setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao

dispot?to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Orgão Técnico, do Projeto de Lei nº 5.426, de 2001.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
Vice - Presidente no exercício da Presidência

PubliqueO-se.
Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente

Of.Pres. nº 156/03

Brasília, 10 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto deLei
nº 864, de 2003.

Publique-se.
Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/DEP/Pr. AlNº 342/2003

Brasília, 5 de setembro de 2003

A Sua Excelência Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Venho por intermédio deste, comunicar a Vossa

Excelência, meu desligamento do Partido Socialista
Brasileiro, e meu ingresso no Partido Social Cristão, a
partir desta data.

Conforme exigência legal, encaminho cópia
anexa dos expedientes remetidos aos Presidentes
Nacional e Regional do PSB, assim como ao Juiz da
Zona Eleitoral em que me encontro inscrito.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e
apreço.

Atenciosamente. - Deputado Pastor Amarildo.

OF/GAB/DEPI Pro AlNº 343/2003

Brasília, 4 de setembro de 2003

A Sua Excelência Senhor
Bernardino Lima Luz
Presidente da 29ª Zona Eleitoral
Palmas- TO

Senhor Juiz Eleitoral,
Com os meus respeitosos cumprimentos, venho

informar a Vossa Excelência, omeu desligamento do
Partido Socialista Brasileiro, e meu ingresso no Parti
do Social Cristão, a partir desta data, por estar inscrito
nessa 29ª Zona Eleitoral, na Seção nº 34, sob o título
eleitoral nº 0289.7417.2747.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e
apreço.

Atenciosamente, - Deputado Pastor Amarildo.

OF/GAB/DEP/Pr. AlNº 341/2003

Brasília, 4 de setembro de 2003

A Sua Excelência Senhor
Deputado Miguel Arraes
Presidente Nacional do Partido Socialista Brasileiro
Brasília- DF

~~--- ~ ----- --- --- ---- ~----- -_.~------
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Senhor Presidente,
Venho comunicar ao nobre Companheiro omeu

desligamento do Partido Socialista Brasileiro, por mo
tivos particulares.

Tendo honrado os meus compromissos com
esse Partido que se mostra sempre voltado à ampla
compreensão das questões nacionais, envio o meu
cordial abraço, colocando meus préstimos ao seu in
teiro dispor.

Atenciosamente, - Deputado Pastor Amarildo.

Defiro. Publique - se Ao Sr. Diretor 
Geral.

Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO Nº 872, DE 2003
(Do Sr. Hermes Parcianelho)

Of. Gab. nº 2.577/03

Brasília, 11 de junho de 2003

Exmo. Sr.
Deputado João Paulo Cunha
Dd. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Ref: Desarquivamento de Propostas de M/Autoria

Senhor Presidente,
Rogo-lhes determinar ao departamento compe

tente, o desarquivamento das propostas de minha au
toria, abaixo relacionadas:

PL nºs: 1.226/95; 1.540/99; 1.646/99; 1.647/99;
1.720/96; 2.193/96; 3.252/97; 3.422/97; 3.969/2000;
4.143/98; 4.367/98; 4.368/98; 4.369/98; 4.450/98;
4.640/98; 4.301/98; 4.451/98; 6.881/2002 e
6.926/2002.

PLP nºs: 152/97; 198/97 e 318/2002.
Certo de Vossas providências, antecipo agrade

cimentos e subscrevo - me mui,
Atenciosamente, - Hermes Parcianello, Depu

tado Federal.

Despacho: Defiro, nos termos do pa
rágrafo único do art. 105 do RICD, o desar
quivamento das seguintes proposições: PL
4.143/1998, PL 4.367/1998, PL 4.368/1998,
PL 3.969/2000, PL 6.926/2002, PLP
152/1997 e PLP 318/2002; Indefiro o desar
quivamento dos seguintes projetos: PL
1.647/1999, PL 1.720/1996, PL 3.422/1997
e PL 4.369/1998, por não terem sido arqui
vados; PL 4.301/1998, PL 4.450/1998, PL
4.451/1998, PL 1.540/1999 e PLP 198/1997,

por terem sido arquivados definitivamente;
Declaro Prejudicado o Requerimento, quan
to às seguintes proposições: PL 1.226/1995,
PL 2.193/1996, PL 3.252/1997, PL
4.640/1998, PL 1.646/1999 e PL
6.881/2002, em virtude de já se encontra
rem desarquivadas. Oficie - se e, após, pu
blique- se.

Em 16 - 9 - 2003. - João Paulo Cu
nha, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.095, DE 2003

Requer o desarquivamento da PEC
nº 409, de 2001.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento da PEC nº
409, de 2001 .

Sala das Sessões, 21 de agosto de 2003. -Luís
Carlos Heinze, Deputado Federal - PP/RS.

Despacho: Prejudicado, tendo em vis
ta o fato de a proposição já ter sido desar
quivada. Oficie - se e, após, publique 
se.

Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.115, DE 2003
(Do Senhor Deputado José Pimentel)

Requer desarquivamento proposição.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exª o desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.114/99, que institui o Programa Permanente de
Convivência com o Semi - Árido.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2003. - Depu
tado José Pimentel, PT - CE.

Despacho: Nos termos do parágrafo
único do art. 105 do RICD, defiro o desarqui
vamento do PL nº 1.114/99. Publique-se.

Em 16-9-03. João Paulo Cunha,
Presidente .

.~-- ~~~-- ... -~-----
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REQUERIMENTO Nº 1.124, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Requer manifestação de louvor ao
trabalho do Embaixador Sérgio Vieira de
Melo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, § 4º, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeiro ao Ple
nário da Câmara dos Deputados manifestação de
louvor ao Embaixador Sérgio Vieira de Meio, morto no
atentado à Sede da ONU no Iraque.

Justificação

O Brasil perde hoje um dos seus melhores diplo
matas, o brilhante embaixador Sérgio Vieira de Melo.

Designado pelas Nações Unidas para chefiar a
missão de paz no ~raque, o nosso embaixador, entre
outras pessoas, foi vitimado por um ataque terrorista
à Sede da ONU naquele País.

CÁlV1A.RA DOS DEPUTAnOS

Aos 55 anos o brasileiro Vieira de Meio era con
siderado um dos mais importantes dirigentes das Na
ções Unidas, que representava em diversas missões
desde 1969.

Com uma carreira dedicada aos direitos huma
nos, liderou a operação da ONU no Kosovo, chefiou a
missão da organização no Timor Leste e trabalhou
muito tempo da sua carreira na Suíça, no Alto Comis
sariado da ONU para Refugiados.

Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em
1948, estudou filosofia em Paris, doutorando - se na
Sorbonne, em filosofia e Ciências Sociais.

Amigo e um dos principais colaboradores do Se
cretário Geral da ONU, Kofi Anan, o nosso inesquecí
vel embaixador desempenhou missões bem sucedi
das em várias partes do mundo, elevando o nome do
Brasil em todos os momentosda sua brilhante carreira.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional da Câmara dos Deputados presta o seu
reconhecimento a este grande brasileiro. ~ Deputada
Zulaiê Cobra, Presidente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
528 Legislatura - "ta Sessão Legislat:iva Ordinária

ATA DA 34" REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 2 .. de agost:o de 2003.

As dez horas e cinqüenta e sete minutos do dia vinte e UrTl de agosto de dois
rTIi1 e três, reuniu-se a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, no Plenário 03 do Anexo 11 da CârTlara dos Deputados, corn a
presença dos Senhores Deputados: ZulaiêCobra - Presidenta; Maninha 
Vice-Presidente; Alberto Fraga, Feu Rosa, Francisco Dornelles, Ivan
Ranzolin. João Almeida, Leonardo Mattos, Lincoln Portela, Lindberg Farias,
Marcos de Jesus, Nilson Mourão, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Baltazar.
Paulo Delgado e Vlttorio MedioU - Titulares; André de Paula, André Luiz,
Edison Andrino, Fernando Gabeira, ItarTlar Serpa, João Batista, ..João Paulo
Gomes da Silva. Luiz Carlos Hauly, Ll-Ipércio Ramos, Neucirnar Fraga,
Serafirn \,Ienzon, Terezinha Fernandes e Vieira Reis Suplentes, Os
Deputados Coronel Alves, João Castelo, Luciana Genro, Mário Assad
Júnior e Vadão Gomes justificaram as suas ausências, DeixaralTl ne
comparecer os Deputados Alberto Goldrnan, Antonio Carlos Pannunzio.
Arnon Bezerra., Augusto Nardes, Colombo, Enéas, Francisco Rodrigues.
Helena Silva, Inácio Arruda, Ivo José, Jair Bolsonaro, João Herrmann Neto
José Thomaz NonO, Márcio Reinaldo Moreira. Marcus Vicent:e. Nelve.
Moreira, Nice Lobão, Reginaldo Germano e Zequinha Marinho. ABERTURA:
Havendo núrnero regimental, a Senhora Presidenta Deputaaa Zulaie
Cobra. declarou abertos os trabalhosa colocou à apreciação as Atas das 23"
e 248 reuniões, realizadas 110 dia 30 de julho de 2003, e das 25", 26", 278

•

28". 29a , 30'" e 3'1 8 reuniões, realizadas nos dias 06, 07, 12, 13 (a 2Sa e
a 29a ), 14 e '19 de agosto de 2003, respectivamente. Em votação, as Atas
foram aprovadas. EXPEDIENTE: Esta Comissão recebeu as seguintes
correspondências: do Sr. Aldemo Garcia Júnior, assessor de relações
internacionais, encalT'linhando relatório da viagem do Presidente João Paulo
Cunha. à Argentina, realizada no dia "t 8 de julho de 2003 e solicitação
ret'erente ao acordo de Seguridade Brasil-Chile (mensagem do execu1:ivo nO
447/2002); da Sra.. Cecília Romero Castillo, Presidenta da Comissão de
Rela.ções Exteriores da América Latina e Caribe, comunicando a. sua.
presença e dos Senadores Letícia Burgos Ochoa e César Carnacho Ouiroz:
elT'l Bra.sília. nos dias "t 9 e 20, com a finalida.de de impulsionar a formalização
da reunião interparlarrlentar México-Brasil; do Sr. Jorge Chapper, Presidente
da Cârnara de representantes do Uruguai. convidando a Presidenta desta
Comissão a comparecer ao almoço que será realizado em honra ao
Presidente da Cãmara dos Deputados, Sr, João paulo Cunha, que ocorrerá
dia 11 de agosto no Clube de Golf' do Uruguai; do S..... Deputado Jc>ão
Herrmann Neto, louvando a presença da Presidenta desta Comissão na visita
da DelEtgação brasileira 130 Uruguai; da Sra. Deputaga- Janete Capiberibe,
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solicitando ser comunicada quando esta Comissão se reunir para tratar de
assuntos relacionados ao Canadá e à França; da Comissão de Direitos
Humanos, encaminhando programa do encontro jurídico continental sobre a
Ales, que acontecerá em Piracicaba, São Paulo, no período de 29 a 31 de
agosto; das Sras. Emília Fernandes, Secretária Especial de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República, e Thereza Maria Machado Quintel/a,
Presidenta da Fundação Alexandre de Gusmão do Ministério das Relações
Exteriores, encaminhando Programa do Seminário "Mulher, Política e Poder
no Brasil". ORDEM DO DIA: Matéria sobre a Mesa: 1 - REQUERIMENTO
N° 66/03 - da Sra. Zulaiê Cobra - que "requer a realização de Audiência
Pública com a presença do Sr. Bruce Zagaris, advogado americano e grande
estudioso da questão "lavagem de dinheiro"." Aprovado o Requerimento. 2
- REQUERIMENTO N° 67103 - do Sr. Leonardo Mattos - que "requer à
Presidência da CREDN que proponha à Mesa Diretora da Câmara de
Deputados a indicação, pelo Governo brasileiro, à Real Academia da Suécia,
do Alto Comissariado da ONU pelos Direitos Humanos ao Prêmio Nobel da
Paz, em memória do Sr. Sérgio Vieira de Mello, pelos relevantes serviços
prestados à humanidade. Requeiro ainda a Indicação, aos Ministérios das
Relações Exteriores, da Justiça e da Secretaria Especial dos Direitos
Humanos do Brasil, da criação de Prêmio anual Sérgio Vieira de Mello bem
como a introdução da disciplina obrigatória "Educação e Atuação para a
Paz" I no currículo dos cursos de formação de diplomatas brasileiros do
Instituto Rio Branco". Aprovado o Requerimento. A- Requerimentos: 2 
REQUERIMENTO N° 55/03 - do Sr. Neucimar Fraga - que "solicita ao Sr.
Ministro das Relações Exteriores a lista de brasileiros que serão deportados
dos Estados Unidos para o Brasil." Retirado de pauta pelo Autor. 5 
REQUERIMENTO N° 60/03 - da Sra. Terezinha Fernandes - que "solicita
sejam convidados representantes da COlAS. CIR. FOIRN. MINISTÉRIO DA
JUSTiÇA e MINISTÉRIO DA DEFESA a comparecer a esta ComIssão para
contribuir com o processo de instrução do Projeto de Lei N°6.493. ae 2002.
que "Altera a Lei N°e.001, de 1973 (denominado Estatuto dO índio).
autorizando a construção de guarnições milítare".3 em terras indígenas"."
Aprovado o Requerimento, cabendo aos Ministérios da Justiça e da
Defesa designarem os os convidados. 7 - REQUERIMENTO N° 62/03 - da
Sra. Maninha - que "requer a indicação de membros da Comissão para
efetivar a cooperação com a comissão congênere argentina e definir agenda
de temas a serem discutidos no âmbito dos parlamentos dos dois paises."
Aprovado o Requerimento. 10 - REQUERIMENTO N° 65/03 - da Sra. Zulaiê
Cobra - que "requer a realização de Seminário, em conjunto com as
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Mista de
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e Minas e Energia, para debater os
aspectos políticos, econômicos e sociais da utilização de energia nuclear em
nosso país." O Deputado Alberto Fraga foi designado Relator ad hoc.
Aprovado o Requerimento. 8 - REQUERIMENTO N° 63103 - do Sr. João
Herrmann Neto - que "requer seja apreciado Voto de Pesar pela morte do
Embaixador Brasileiro Sérgio Vieira de Mello que ocupava o posto de
representante especial da ONU no Iraque." A Deputada Maninha foi
desigtlada Relatora ad hoc. Aprovado o Requerimento. 9
REQUERIMENTO N° 64/03 - da Sra. Nice Lobão - que "requer manifestação
de louvor ao trabalho do Embaixador Sergio Vieira de Melo". O Deputado

~ /

--,-----------,--- -'----- --
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AIDeno t"raga tOi designado Relator ad hoc. Aprovado o Requerimento.
3 - REQUERIMENTO N° 58/03 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer a
realização de audiência pública com as presenças do Comandante Militar da
Amazônia, para informar os resultados desenvolvidas pelo referido Comando
Militar na operação para combater refluxos do narcotráfico e da guerrilha
colombiana na fronteira entre Brasil, Colômbia e o Peru, e do Sr. Fábio
Pannunzio, jornalista da Rede l3andeirantes de Televisão, que realizou ampla
investigação e matérias jornalísticas que tratam do envolvimento da guerrilha
colombiana na fronteira brasileira com o narcotráfico". O Deputado Feu
Rosa foi designado Relator ad hoc. Aprovado o
Requerimento,transformando a Audiência Pública em COhjuntêlcom a
participação da Comissão de Segurança Pública. 4 - REQUERIMENTO
N° 59/03 - do Sr. Pastor Frankembergen - que "requeiro que sejam
convidados os senhores Ministro José Eduardo Martins Felício, Ministro das
Relações Exteriores eo Doutor Flávio Sotto Mayor, Diretor de Recursos para
o Desenvolvimento, da Secretaria de Planejamento e Investimenot
Estratégico do Ministério do Planejamento, para participarem de Audiência
Pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com a
finalidade de apresentar a este Colegiado o programade Integração Regional
da América. do Sul (URSA) e dos Eixos de Integração da Amazônia./I O
Deputado Ivan Ranzolin foi designado Relator ad hoc. Aprovado o
Requerimento. Neste momento, às onze horas e vinte e seis minutos. a
Deputada Maninha assume a Presidência dos trabalhos. ~

REQUERIMENTO N° 54/03 - do Sr. Zequinha Marinho - que "solicita seja
realizada Audiência Pública nesta Comissão para debater situação de cursos
superiores em Países vizinhos. li o Deputado VitórioMediolli foi designado
Relator ad hoc. Os Deputados Jvan RanzoUn e Feu Rosa manifestaram-
se..sobre a matéria. Aprovado.o Rectuerimento com. ampliação ao
documento esoficitaçãoao.Ministério da Educação sobre informe dos
dados numéricos. A Deputada Zulaiê Cobra reassume a Pre$idência oos
trabalhos, ás onze horas e trinta e um minutos. 6 - REQUERIMENTO N°
61103 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer a realização de audiênciA
pública, coma presença do Senhor Marc 8iegfried Efchin, Segundo
Secretário da Embaixada da. França no. Brasil, a fim de prestar
esclarecimentos sobre a operação de resgate, em avião militar, utilizando de
i":lunidade diplomática, para negociar a libertação de Ingrid Betancourt, ex
candidataàpresidênciada Colômbia seqüestrada pelas FARC." o Deputado
FeuRosa foi designado Relator ad hoc. Os Deputados Ivan .Raf1zolin,
Alberto Fraga,.$erafim Venzon e Pélulo Delgado manifestaram~sesobre
a matéria. O Requerimento. foi retirado de oficio pela Presi<fel1ta da
Comissão. B - .·Pr()posições Sujeitas à Apreciaçâo. do ..Plenário:
PRIORIDADE: 11 ~..MENSAGEM N°S04/02 - do Poder Executivo .- que
"submete à· consideração do Congresso Nacional o texto daConvel1ção
Interamericana contra. o Terrorismo, assinada em 3de junho de 2002."
R.ELATQR: Deputado COR.ONEL ALVES. PARECER:. Parecer Refprmulado,
Oep. Cqronel Alves,pela aprovação. Vista ao Deputado Feu Rosa,.em
03/0412?03.• .Não Deliberado. 12-. MENSAGEM. N° 843/0~.- do Poder
Executivo-que "submete à consideração do Congresso Naci0l'1al o text9 do
Acordo •• Básico de Cooperação Técnica. entre o. Governo.. da República
Federa~ivado Brasil e o Governo da República Do/fl0crática de Timor-Leste,
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celeoraao em um, em ~u de maio de 2002." RELATOR: Deputado PAULO
DELGADO PARECER: pela aprovação. Aprovado o Parecer. 13 
MENSAGEM N° 119/03 - do Poder Executivo - que "submete à consideração
do Congresso Nacional o texto do Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico
Ilícitos de Armas de Fogo, suas Peças e Componentes e Munições,
complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnaciona', adotado peta Assembléia-Geral das Nações
Unidas, em 31 de maio de 2001, e assinado pelo Brasil, em 11 de julho de
2001." RELATOR: Deputado CORONEL ALVES PARECER: pela aprovação.
Não Deliberado. 15 - MENSAGEM N° 297/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre os
Governos da República Federativa do Brasil e da República Libanesa sobre
Cooperação em Certas Matérias Consulares de Caráter Humanitário,
celebrado em Beirute, em 4 de outubro de 2002." RELATOR: Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. PARECER: pela aprovação. Não
Deliberado. 16 - MENSAGEM N° 299/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Bolívia para a Construção de uma Ponte sobre o Rio Acre, nas proximidades
das Cidades de Brasiléia e Cobija, assinado em Brasília, em 28 de abril de
2003." RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO. PARECER: peia
aprovação. Em votação, aprovado o Parecer. 14 - MENSAGEM N° 167/03-
do Poder Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre os Governos da República Federativa do Brasil e da
República Oriental do Uruguai para Permissão de Residência, Estudo ê

Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, celebrado em
Montevidéu, em 21 de agosto de 2002." RELATOR: Deputado IVAN
RANZOLlN PARECER: pela aprovação. O Deputado Feu Rosa discutiu é

matéria. Em votação, aprovado o Parecer. ORDINÁRIA: 17 - PROJETO
DE LEI N° 6~685/02 - do Sr. Mendes Ribeiro Filho - que "acrescenta o § 2° ao
art. 10 da Lei nO 8.072, de 25 de julho ae 1990, para equiparar aos crimes
hediondos aqueles previstos na legislação penal militar, idêntícos aos
tipificados no Código PenaL" RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO,
PARECER: pela aprovação. Não Deliberado. 18 - PROJETO DE LEI N°
6.988/02 - do Sr. Cabo Júlio - que "acrescenta o art. 232-A ao Decreto-Lei
1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, tipíficando o assédio
sexual." RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ PARECER: pela
aprovação. Não Deliberado. 19 - PROJETO DE LEI N° 147/03 - do Sr.
Alberto Fraga - que·" Altera o Decreto-Lei nO 1.001 , de 21 de outubro de 1969
(Código Penal Militar), e dá outras providências." RELATOR: Deputado
CORONEL ALVES. PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei e das
emendas redacional e supressiva apresentadas. Não Deliberado. C 
Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiv.a pelas Comissões:
PRIORIDADE: 21 - MENSAGEM N° 640/02 -do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o "Protocolo de Olivos para
a Solução de Controvérsias no Mercosul", assinado na cidade de Olivas,
Província de Buenos Aires, em 18 de fevereiro de 2002, pelas Governos da
República Federativa do Brasil, da República da Argentina, da República do
Paraguai e da República Oriental do Uruguai." RELATOR: Deputado
LEONARDO MAnos. PARECER: pela aprovMão. O Deputado Ivan
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Ranzolin foi designado Relator ad hoc. Em votação, aprovado o.,
Parecer. 20 - MENSAGEM N° 292/02 - do Poder Executivo - que "submete à
consideração do Congresso Nacional o texto do acordo sobre isenção de
vistos entre os Estados partes do MERCOSUL, celebrado em Florianópolis,
em 15 de dezembro de 2000." RELATOR: Deputado PASTOR
FRANKEMBERGEN. PARECER: pela aprovação. Foi designado o
Deputado Feu Rosa como Relator ad hoc. Em votação, aprovado o
Parecer. ORDINÁRIA: 22 - PROJETO DE LEI N° 4.343/01 - do Sr. Mário
Assad Júnior - que lIaltera a Lei nO 9.883, de 7 de dezembro de 1999,
estabelecendo normas para a nomeação do Diretor-Geral da Agência
Brasileira de Inteligência - ABIN e impondo restrições ao ocupante do cargo
de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN que for
exonerado." RELATOR: Deputado ANTON10 CARLOS PANNUNZIO.
PARECER: pela aprovação, com emenda. Não Deliberado. 23 - PROJETO
DE LEI N° 5.015/01 - do Sr. Almeida de Jesus - que "institui o Sistema de
Bolsa de Estudo para os Policiais Militares e Civis Federais. Estaduais e aos
do Distrito Federal, bem como aos Militares das Forças
Armadas." (Apensados: PL 5597/2001, PL 5579/2001 e PL 6416/2002)
RELATOR: Deputado COLOMBO PARECER: pela rejeição deste, do PL
5579/2001, do PL 5597/2001, e do PL 6416/2002. apensados. Não
Deliberado. 24 - PROJETO DE LEI N° 226/03 - do Sr. Pompeo de Mattos 
que "dispõe sobre o reconhecimento da condição de ex-combatente dos
militares brasileiros que integraram o 20° Contingente dc =atalhão oe Sue::.
em 1967." RELATOR: Deputado LEONARDO MATTOE. :::,ARECE~: :)812

rejeição. Não Deliberado. Nada mais havendo 2 :ratar. 2: ;:'jresiaenlê
Deputada Zulaiê Cobra encerrou a presente reunião às coze noras 8 \/Ime -:::
sete minutos, antes convocando os Senhores :::anamemares:Jara ~::

Reuniões de Audiência Pública e Delibera-qva que realizar-se-ão i,C orOXlrT:
dia 27. E, para constar, eu ~~ =ernan~=:..;;"'''';

Rocha, lavrei a presente Ata. que ponJér Sido lida e aorqv.aaa. S8r: assma·:.:::
pela Presidenta, Deputada Zulaiê Cobra ..-----------publicada no Diário da Câmara dos Oepu!aaos.xxxxxxxxx~xx~xxxxxxxxx.



Senhor Presidente,
Requeiro, embasado no parágrafo único do art.

105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, o desarquivamento das proposições de minha
autoria abaixo relacionadas:

PEC Nº 385/1996
PL Nº 3.070/1997
PL Nº 3.141/1997
PL Nº 4.291/1998
PL Nº 4.292/1998
PL Nº 341/1999
PL Nº 902/1999
PL Nº 1.975/1999
PL Nº 2.887/2000
PL Nº 3.197/2000
PL Nº 3.412/2000
PL Nº 5.932/2001
Sala das Sessões, de 2003. - Deputado João

Cunha, PT/SP.

Despacho Defiro, nos termos do pará
grafo único do art. 105 do RICO. Publique
se.

Em 16 - 9 - 03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Venho, por intermédio deste, comunicar a Vos

sa Excelência meu desligamento do Partido Socialis
ta Brasileiro - PSB e meu ingresso no Partido Social
Cristão - PSC, a partir desta data.

Conforme exigência legal, encaminho cópia dos
expedientes remetidos ao Presidente Regional do
PSB, assim como ao Juiz da Zona Eleitoral em que
me encontro inscrito.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e
apreço.

Respeitosamente, - Carlos Willian de Souza,
Deputado Federal.

REQUERIMENTO Nº 1.158 DE 2003
(Do Senhor Wilson Santos)

Indefiro o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 2.942, de 1997, porquanto o Re
querente não é o Autor da proposição. Ofi
cie-se. Publique-se.

Em 16-9-2003 João Paulo Cunha Presidente

Defiro, nos termos do parágrafo único
do art. 105 do RICO, o desarquivamento da
PEC nº 420/01. Publique-se.

Em 16-9-2003. - João Paulo Cunha Presiden-
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Submeta-se ao Plenário (RICO, ad. REQUERIMENTO Nº 1.189, DE 2003
117, Inciso XIX e § 4º) (Do Senhor João Paulo Cunha)

Em 16-9-03 João Paulo Cunha Presidente Requer o desarquivamento das Pro-
posições de autoria do Deputado João
Paulo Cunha.

REQUERIMENTO Nº 1.170 DE 2003
(Do Sr. Luiz Alberto)

Requer o desarquivamento de pro
posição.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa o desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.942, de 1997 de autoria do Senhor Eduardo Jorge.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2003. 
Luiz Alberto Deputado Federal PT/BA

Requer desarquivamento da Pro
posta de Emenda à Constituição - PEC
nº 420, de 2001, que "Altera o art. 37 da
Constituição Federal, para instituir datas
e horários para realização de concursos
públicos".

Senhor Presidente,

Com fundamento nos termos do parágrafo úni
co do art. 105 do Regimento Interno desta Casa, o
desarquivamento da Proposta de Emenda Consti
tucional -PEC nº 420, de 2001.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Wilson Santos

te

---~-~---- -~~--- ------~---~--~--~---~---~- -
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<!§!c:X P.r'fido Social Cristão

DADOS PESSOAIS

NOME

CARLOS WILLIAN DE SOOZA
ENDEREÇQ lCQf!'PLETO (Logradouro, número) .

RUA .lRh t 188

BAIRRO laDADE IESTADO 1CEP
SANTA "LttCI!t BR MG ~o •~60-640

TELEFONE USIDENaAl TELEFONE ESCRITORIO CEWLAR

,( 31 ) 3::'91-0952 ( 11) ~?:?~-!141 ( '\1 ) aaRT -"Q'i'i
NATURAUDADE DATA DE NASCIMENTO ESfADO ClVIl

BELO HORIZONTEIMG OI I 08 I 1956 CASADO
PROFISSAO ESCOLARIDADE

ADVOGADO ENSINO SU:PBRIORCOMPLETO

FIUAÇAO

PAI: ARY I{E ~W:~ SOUZAMÃE: LUZI A DE
TÍTULO DE ELEITOR

NÚMERO ZONA ElEITORAL SEÇÃO MUNICÍPIO/UF

tC126538I0272 Oi030 0099 BELO HORIZONTE
Ocupa cargo püblko 011 tem mandato eletivo .,IX) sim ( )nlo

Qual PSBEstáfiliado ti outro partido (fi s!'" ( ) nllo
Jáfoifiliado a .oIltrOSpartidos ~ stm ( ) nlJo QIUlI? PPB E PSi'
Jdfoi candidato a cargos detil'os ) sim ( ) nIJo

~~o aft17lUl/ÍVo mencione: cargos, ano das eleiçiJes, partidos, l'OtaçrJes:
FEDERAL• GO: VEREADOR CARGO: Bl1~T.ADO

ANO: :'000. ANO : ? .,

Vê'lQP8i np444 %~lçR8i Ir! .572
DEClARA QUE ESTOU DE AORDO COM O PROGRAMA, O ESTATUTO DO PSC, PRlNOPAlMENTE
COM AS ElQGÊNCIAS QUE TRATAM DA CONTRIBUIÇÃO E DA FIDEUDADE PAR1IDÁRIAS.

LOCAL: --BELO HORIZONTE

DATA: 08 I 09 I 200~tv/ / .f/~~- cASSINATURA DO f1UAOO: ;/ . .. '..--' .

7/x/L ,- I

ASSINATURA DO ABONADOR: p"j/ V} . )' - v/roA "'O~S~r.r

/
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Partido Social Cristão
-.

DADOS PESSOAIS ..
NOME

c~·ABLOS WILLIAR DE SOOU
ENDEREço COMPLETO (Logradouro, n(amero)

RUA MARfB, 188
BAIRRO laDAbE ESTADO ,CEP
SANTA LtfCIA Bit )tO 30.160-640
TELEFONE RESIDENCIAL TELEFONE ESCRITÓRIO CELULAR

I~I ) 3'9I-095? ~ >3".3-7141 (.lI 9981-oQ55
NATURAUDADE DATA DE NASCIMENTO ESTADO CIVIL

BELO HORIZONT.&;14G 01 lOS 4956 CAS/.DO

PROFlSSAO ESCOLARIDADE

ADVOGf DO ENSINO SJPEitIOR CCIlPII'RfO

Fl~i\E SOUl,A

P~:r.lUZIA I.LVES DE SOUZA
MAE:

TtTuLO DE ELEITOR
NÚMERO ~NA ELElTORAL P'f~OI ~U':.\dPIWU~

~ ~65 38IO~7' 0x..30 e10 O con e G

Ocupa cargo público ou tem nuzndato eletivo xXr ) sim ( )niJo PH!Estáftliado a outropartido . 11{) sim ( )ntlo QlI~p g P8T
JtJ foifúiado tl outros partidos X ) sim ( )niio Qua?
Já foi candidato a cargos eleti'l'os ( ) sim ( ) niJo

~~_ ....._~-
NO: ?OOOh A ~~TADO FEDERAL

~'i~Bi~1 !4~lPB) i'l'lçroz i~i.57?
DECLARA QUE ESTOU DE AORDO COM O PROGRAMA, O ESTATUTO DO PSC, PRINaPALMENTE
COM AS EXIGÊNCIAS QUE TRATAM DA CONTRIBUIÇÃO E DA FlDEUDADE PARTIDÁRIAS.

LOCA~ELO HORIZ~lfE

08
1

09 '003

~9-DATA: I

ASSINATURA DO FlUADO: ~ :, ,7

~//
~

~~

.-
NO~5~/iASSINATURA DO ABONADOR: ,(/ ~/ -y./ 7- VI roA

/

---- _.- -----------_.._--_.-_._--------- ----------_.._----
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Belo Horizonte, 8 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Wander Borges,
Presidente Regional do PSB/MG

Senhor Presidente,
Venho, por intermédio deste, comunicar a Vos

sa Excelência meu desligamento do Partido Socialis
ta Brasileiro - PSB e meu ingresso no Partido Sodal
Cristão - PSC, a partir desta data.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e
apreço.

Respeitosamente, - Carlos Willian de Souza,
Deputado Federal.

Belo Horizonte, 8 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Walter Pinto Rocha
Juiz da 30ª Zona Eleitoral do TER - Belo Horizon
te/MG

Senhor Juiz Eleitoral,
Com os meus respeitosos cumprimentos, venho

informar a Vossa Excelência o meu ingresso no Parti
do Social Cristão - PSC, a partir desta data, por estar
inscrito nessa 30ª Zona Eleitoral, na Seção 99, sob o
título eleitoral nº 72653810272.

Respeitosamente, - Carlos Willian de Souza,
Deputado Federal.

I
I"

".' .

<·t~l~.ii:i:X>
PCLEGAA DmEITO .

---......_ •.~~.J!I!!'I!'.. r;" .ti ~~~~~~ALri 'Ô126 5381 0272 :...:......~\lI~;~::>.~~~~_~_~_~~_~_
~,",:"1 1.TURNO • 01l1012D00 "'! ELEITORAL O0726 53810212
DT.NASC: 01/D8/5S ZONA: D030 SECA0: 0099 ' .... 2. TURNO· 29/10/2000

CARLOS WILllAN uE SOUZA DT.NASC: DUOS/56 ZONA: 003D StCAO: 0099

1;11 II ~ilr~ T~

li
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ANEXOS

FRENTE PARLAMENTAR MISTA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

FRENTE PARLAMENTAR MISTA
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Presidente de Honra: Senador
Bispo Marcelo Crivela
Presidente Executivo: Deputado Prof. Irapuan Teixei-

Defiro. Publique - se. Ao Sr. Diretor - Deputado Eduardo Gomes
Geral. PSDB/TO Gabinete 950 anexo IV

Em 16 - 9 - 2003. - João Paulo Cu- Deputada Kelly Moraes
PTB/RS Gabinete 714 anexo IVnha, Presidente.
Deputada lelindaNovaes

Exmº Sr. João Paulo Cunha PFUBA Gabinete 312 anexo IV
Presidente da Câmara dos Deputados Deputado Vanderlei Assis

Exmº Sr. PRONAlSP Gabinete 935 anexo IV
Deputado Dr. Francisco Gonçalves
PTB/MG Gabinete 302 anexo IV
Deputado IIdeu Araujo
PRONAISP Gabinete 382 anexo 111
Deputado Leandro Mattos
PV/MG Gabinete 914 anexo IV
Deputado Jamil Murad
PCdoB/SP Gabinete 437 anexo IV
Deputado Neucimar Fraga
PUES Gabinete 901 anexo IV
Deputado Walter Feldman
PSDB/SP Gabinete 585 anexo 111
Deputado João Fontes
PT/SE Gabinete 256 anexo IV
Deputado Reginaldo Germano
PFUBA Gabinete 310 anexo IV
Deputado Onyx Lorenzoni
PFURS Gabinete 374 anexo 111
Deputado Costa Ferreira
PFUMA Gabinete 852 anexo IV
Deputado Moroni Torgan
PFUCE Gabinete 445 anexo IV
Deputado Carlos Willian
PSC/MG Gabinete 372 anexo 111
Deputado Renato Cozzolino
PSC/RJ Gabinete 375 anexo 111
Deputado lonta
PP/SC Gabinete 366 anexo 111
Deputado Erico Ribeiro
PP/RS Gabinete 741 anexo IV
Deputado Pedro Henry
PP/MT Gabinete 829 anexo IV
Deputado Celso Russomanno
PP/SP Gabinete 756 anexo IV
Deputado Carlos Alberto Leréia
PSD8/GO Gabinete 830 anexo IV
Deputado Paulo Kobayash
PSD8/SP Gabinete 727 anexo IV
Deputada Perpétua Almeida
PCdoB/AC Gabinete 625 anexo IV
Deputado Promotor Afonso Gil
PCdoB/PI Gabinete 370 anexo 111
Deputado Arnaldo Faria de Sá
PTB/SP Gabinete 929 anexo IV

Composição da Diretoria;
Lista de Senadores e Deputados Federais apoi

adores;
Explanação de Objetivos.

Comunico à V. Exª que foi instalada a Frente
Parlamentar Mista de Educação a Distância, com o
apoiamento dos Srs. Senadores e Deputados Fede
rais listados em anexo, bem como sua diretoria, que
estará desenvolvendo as atividades pertinentes a
essa Frente Parlamentar Mista.

Contando com sua prestimosa colaboração
desde já agradecemos o apoio.

Atenciosamente, -Irapuan Teixeira, Deputado
Federal - Prona/SP.

ra,
Vice - presidente:, Deputado Eduardo Gomes
Secretário Geral: Deputada leiinda Novaes
2º Secretário: Deputada Kelly Moraes
Tesoureiro Geral: Deputado Vanderlei Assis
2º Tesoureiro: Deputado Dr. Francisco Gonçalves
Diretor Interinstitucional: Deputado IIdeu Araújo

Membros
Senador Bispo Marcelo Crivela
PURJ Gabinete 3
Senador Pedro Simon
PMDB/RS Gabinete 03/ao
Senador Efraim Morais
PFUPB Gabinete 21
Senador Roberto Saturnino
PTIRJ Gabinete 11
Deputado Prof. Irapuan Teixeira
PRONAlSP Gabinete 672 anexo 111

------------
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Deputado Paulo Baltazar
PSB/RJ Gabinete 515 anexo IV
Deputado Edmar Moreira
PUMG Gabinete 606 anexo IV
Deputado Coronel Alves
PUAP Gabinete 419 anexo IV
Deputado Nilson Mourão
PT/AC Gabinete 378 anexo 111
Deputado lico Bronzeado
PT/AC Gabinete 760 anexo IV
Deputado Vicentinho
PT/SP Gabinete 740 anexo IV
Deputado Leonardo Monteiro
PT/MG Gabinete 922 anexo IV
Deputado André Zacharon
PDT/PR Gabinete 737 anexo IV
Deputado Elimar Máximo Damasceno
PRONAlSP Gabinete 446 anexo IV
Deputado Amauri Robledo Gasques
PRONAlSP Gabinete 354 anexo IV
Deputado Jovino Candido
PV/SP Gabinete 238 anexo IV
Deputado Edson Duarte
PV/BA Gabinete 535 anexo IV
Deputado Jefferson Campos
PMDB/SP Gabinete 341 anexo IV
Deputado Alberto·Fraga
PMDB/DF Gabinete 321 anexo IV
Deputado José Ivc Sartori
PMDB/RSGabihete 927 anexo IV
Deputado Mendes Ribeiro Filho
PMDB/RS Gabinete 222 anexo IV
Deputado Dr. Pihotti
PMDB/SP Gabinete 525 anexo IV
Deputado Vieira Reis
PMDB/RJGabinete 352 anexo IV
Deputado André Luiz
PMDB/RJ Gabinete 858 anexo IV
Deputado Ney Lopes
PFURN Gabinete 326 anexo IV
Deputado D~ley

PVIRJ Gabinete 432 anexo IV
Deputada Mária Helena
PMDB/RR Gabinete 909 anexo IV
Deputada Sandra Rosado
PMDB/RN Gabinete 690 anexo IV
Deputadp Washington Luiz
PT/MAGal1>l~ete 543 anexo IV
Deputado \!VeHntonFagundes
PUMTGabinete 523 anexo IV

Deputado Vieira Reis
PMDB/RJ Gabinete 352 anexo IV
Deputada Selma Schons
PT/PR Gabinete 825 anexo IV
Deputado Arlindo Chinaglia
PT/SP Gabinete 706 anexo IV
Deputado Alceu Collares
PDT/RS Gabinete 807 anexo IV
Deputado Fernando Gonçalves
PTB/RJ Gabinete 272 anexo 111
Deputado Gonzaga Patriota
PSB/PE Gabinete 430 anexo IV
Deputado Josué Bengtson
PTB/PA Gabinete 305 anexo IV
Deputado Bernardo Ariston
PMDB/RJ Gabinete 710 anexo IV
Deputado Inácio Arruda
PCdoB/CE Gabinete 582 anexo 111
Deputado Milton Barbosa
PFUBA Gabinete 422 anexo IV

GABINETE DO DEPUTADO PROF. IRAPUAN

TEIXEIRA - PRONA - SP

Frente Parlamentar Mista de Educação a Dis
tância - FPM - EAD

Apresentada em Plenário da Câmara dos Depu
tados em 3 de setembro de 2003

Objetivo

O objetivo da criação, desenvolvimento e apli
cabilidades dos estudos da Frente Parlamentar Mista
de Educação a Distância é para oportunizar o aperfei
çoamento, destacar a qualidade e solidificar a legisla
ção pertinente a esta nova e importante modalidade
de ensino, já aprovada pela Lei nQ 9.394 de 20 de de
zembro de 1996 e promulgada em 23 de dezembro
de 1996, cognominada de LDBEN - Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, viabilizando os anse
ios da população pela participação nas novas oportu
nidades de desenvolver em seus estudos, por meio
da EAD - Educação a Distância, adequada a resolu
ção das dificuldades heterogêneas, das dinâmicas di
ferenciadas dos estudos aplicados, da acessibilidade
aos custos reais, as adaptações às verdadeiras dis
ponibilidades do cidadão ao novo sistema educacio
nal em relação as suas obrigações familiares e em
presariais, a liberdade de escolha das formas de estu
do e pesquisas globalizadas, cujas características
não conflitam, nem são diferenciadas em relação aos
mesmos objetivos qualitários estudos presenciais.

Deve - se ressaltarque desde os primórdios da
educação, independentemente de seus sistemas, me
todologias ou modalidades, nunca houve ensino pre-
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sencial exclusivo, ou independente, pois os estudos no, criando mal estar para o próprio interessado e
que se mostram ser desenvolvidos na escola, sempre multiplicando o contingente de mal informados, com
são desenvolvidos, paralelamente, em casa, nas reu- reflexos negativos para EAD.
niÕes de grupos, ou atividade de pesquisas individuais,
nas vivências práticas, justificadas, hoje, pela educação Justificativas quanto a EAD
holística, identificada nos recentes estudos em con- Temos a certeza de que, ao chamarmos a pauta
gressos Internacionais, originados da França e desen- do assunto referência, envolve - se a educação do
volvidos em muitos outros congressos internacionais de povo como um todo, pois esta é abrangente, quer
educação, que explana e justifica a existência da assi- queira ou não, à família, ao emprego, a empresa, as
milação de ensinamentos do educando, durante todos pesquisas constantes, conseqüentemente, a comuni-

dade brasileira diretamente interessada.os momentos e atos que se vivencia, seja pela prática
pessoal, pela informação global, pelas situações forma- A Educação a Distância é contemplada legal-
is que se enfrenta, pelo acesso e leitura de muitos livros mente pelo art. 80 da Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e
e suas assimilaçÕes, além das grandes e constantes Bases da Educação Nacional e aplicada em vários
participaçÕes em discussÕes da vida, ocorridas em to- dos segmentos da mesma lei, em relação aos diver-
dos os níveis e momentos, além das mais diversas in- sos níveis de ensino e áreas de estudo com extensão
formaçÕes captadas pelos meios modernos de comuni- e muitas outras situaçÕes nacionais. Seu texto, nesta
cação nacional e internacional. explanação, é importante para o domínio de conheci

mento e plenitude de suas aplicabilidades:
Busca - se a integração das informações da le-

gislação, dos sistemas, dos órgãos, associaçÕes, em- "Art. 80 O Poder Público (MEC) incen-
presas, InstituiçÕes, mais de comunicação educado- tivará o desenvolvimento e a veiculação de
res e educandos, nunca desmerecendo as realiza- programas de ensino a distância, em todos
çÕes já ocorridas e aqueles em desenvolvimento. A os níveis e modalidades de ensino e de
FPM - EAD se relacionará com todos, em todo o país educação continuada"
e buscará consenso, privilegiará a legislação e suas
determinaçÕes mais rápidas e definidas, oportunizan- A definição objetiva da Educação a Distância
do realizaçÕes concretas. aplica - se ao conjunto de métodos técnicos e recur

sos à disposição de populaçÕes estudantis dotadas
A base para toda esta realização será política de um mínimo de maturidade e motivação suficiente,

com o apoio direto de mais de 200 Deputados Fede- para que, em regime de auto _ aprendizagem, pos-
rais e mais de 20 Senadores Federais da República, sam adquirir conhecimentos a qualquer nível e me-
já aderidos, oficialmente, a estamagnífica missão Ihor desenvolvimento educacional e profissional. Ba-
para a solificação de um dos segmentos educaciona- seia _ se nesta tese, comprovada por experiências
is mais importantes para o país. educacionais que qualquer estudante, a quem não

Já são, hoje, dezenas de milhares de pessoas falte alguma base de estudos e de interesse próprio
integradas a nova modalidade de ensino. da Educa- na aquisição de conhecimentos mais avançados,
ção a Distância, número cada ver mais crescente de possa aprender por si próprio, sem se postular a pre-
forma geométrica, envolvendo outros milhÕes de edu- sença em relação direta do professor/aluno, sem
cadores, contingente este ainda considerado contraí- qualquer alijamento do docente no processo especifi-
do, devido a grande potencialidade do EAD ainda li- co, desde que seja fornecido a este estudante, ade-
mitada, refreada e depreciada, substancialmente, de- quados elementos instrucionais de educação para o
vido as diversas publicaçÕes nacionais pejorativas, embasamento pretendido, por meio de elementos di-
resultantes da limitação das informaçÕes completas, dáticos consultivos, associados aos amplos estudos
definidas e consubstanciadas em seus aspectos le- de cada elemento curricular, nos projetos pedagógi-
gais e educacionais, oriundas das bases educaciona- cos, exigido na sua formação.
is oU mesmo das açÕes negativas de defesas corpo- A Educação a Distância é praticada, qualitativa
rativas exacerbadas aplicadas por interessados na in- e quantitativamente, em todo o mundo. Existem cen-
volução desta modalidade de ensino. Falta a união da tenas de Universidades americanas, inglesas e espa-
estrutura educacional objetivada com as orientaçÕes nholas, por exemplo, com cerca de 200.000 alunos
completas e verdadeiras, baseada nas leis ativos, cada uma, além de muitas outras instituiçÕes

específicas vigentes, provenientes de todos os de Ensino e também, em outros níveis de ensino, em
órgãos governamentais responsabilizados pela edu- muitos outros países, com uma educação forte, lícitas
cação em pauta. Observa - se que, continuamente, nas leis, lícitas na preparação de seus educadores e
as informaçÕes são divulgadas de forma aleatória e educador, lícitas na consecução e fortalecimento da
incompleta, aos brasileiros interessados no desenvol- cultura dos seus povos. Visões como esta despertam
vimento desta legal e qualitativa modalidade de ensi- um interesse para um Brasil que podemos dizer re-
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- O estudante poderá estudar, sem fre
qüência presencial, na sua própria cidade e
ou em casa, tendo obrigações presenciais so
mente para avaliações e encontros periódicos
sazonais que deverão constar nos projetos
pedagógicos dos cursos autorizados.

- A Educação a Distância será aplicada
por Instituições Brasileiras (estas quando au
torizadas pelo MEC). No caso de estudos
desenvolvidos no exterior (matrículas feitas
nas Instituições Estrangeiras, não atuantes
presencialmente no Brasil) seus diplomas,
terão a necessidade legal da revaUdação ou
reconhecimento da titulação conquistada,
principalmente por cidadãos brasileiros, a se
rem requeridos nas Universidades Brasilei
ras, de acordo com a legislação, e não no
MEC, como muitos pensam e divulgam, erro
neamente. Cada Universidade Brasileira tem
de se estruturar para receber estes requeri
mentos e analisá - los de acordo com as
leis.

- Os alunos poderão ter o apoio instru
cional de livros adotados, vídeos, cdroms e
outros materiais virtuais globalizados, indica
dos pelas instituições de ensino para o de
senvolvimento do seu processo educacional.

- A dinâmica do tempo de estudo dos
estudantes e suas características benéficas
de estudo individualizado.

- Os estudantes poderão ter à sua dis
posição, supervisão tutorial individualizada.

- Os estudantes poderão ter Ficha
Individual Virtual (Internet) para os seus
contatos diretos, com às Instituições e
acompanhamento da suas performances
educacional.

- As avaliações são legalmente proje
tadas para serem realizadas presencialmen
te e/ou completarmente a distância, quando
previstas em seus projetos metodológicos.

- Os diplomas emitidos terão validade
nacional, como determina a lei

- O estudante não necessita de "aban
donar" o seu emprego ou se "afastar" da fa-

presentar um continente, pela sua extensão geográ.fi- Mestrado Acadêmico
ca e populacional. São 180 milhões de habitantes, re- Doutorado
sidentes em cerca de 7.000 municípios, sequiosos de Pós Doutorado
uma educação séria, palpável, verdadeira e natural, à Temos como base das vantagens de participa-
altura das nossas necessidades e merecimento. ção do estudante na Educação a Distância, os se-

Esta forma de Educação disposta pela Educa- guintes pontos:
ção a Distância reabre a concorrência sadia para to
dos, para o alcance do emprego natura~, para o de
senvolvimento socnal brasileiro, oportunizando a bus
ca da erradicação do analfabetismo pela otimizaç,~o

do preparo de educadores em todos os municípic,s,
principalmente aquele do interior que, naturalmente,
poderão estar à frente de tal objetivo, considerando
as suas necessidades mais latentes.

Estamos conscientes de que a FPM - EAD po
derá cumprir, com competência e transparência, esta
excepcional missão na área da Educação Brasileira,
em especial na Educação a Distância, em todos e
quaisquer de seus segmentos, áreas, níveis, nacional
e internacional, considerada um grande avanço na
preparação e aperfeiçoamento dos educadores e
educandos, com grande destaque aos segmentos
profissional/ empresarial deste País.

A comunidade de estudantes brasileiros, princi
palmente do ensino médio e superior, está sequiosa
pelo desenvolvimento desta expressiva modalidade
de ensino, organizada, legislada em toda a sua pleni
tude, qualitativa e sem as interferências negativas
corporativas. A veiculação nacional destes projetos
com~iderados de alta relevância· irá impulsionar o
EADem todo o Pafse projetá -lo para um futuro con
creto, verdadeiro e palpável, fazendo com que os so
nhos, .se transformem em realidade. A FPM - EAD
visa colaborar com.a concretizarão deste objetivo
educacional, cojuminando legalidade de suas ações,
a confiança dos seuspares e a inteligência das atitu
des neste processo educacional, comparando suas
decisões corno as d.e um árbitro eficiente e capaz de
gerir uma competição devida em toda sua plenitude.

Justificativa sobre as Vantagens para a Existência
daEAD

Iniciando o tema temos a necessidade organi
zacional de apresentar as áreas de ensino em que a
EADpode e deve ser aplicada, considerando a
LDBEN. Estes níveis dê ensino mostram - se num
crescimento, vistas as suas aplicabilidade.

- Ensino Fundamental(5ª série a 8ª série)
~ Ensino Médio
- Ensino Técnico
- Ensino Superior Seqüencial - Específico
- Ensino Superior Graduação - Bacharelado e

Licenciatura
- Ensino Superior Pós- Graduação Lato Sensu
Mestrado Profissionalizante



Caberá ao FPM - EAD articular, buscar o consen
so de seus pares na visualização de suas verdadeiras
necessidades e aplicabilidade de suas orientações,
numa visão direta do atendimento aos estudantes do
País e necessariamente, também no benefício das insti
tuições envolvidas. Entendemos que uma Instituição co
erente desenvolvendo seus trabalhos com correção,
produtividade e competência, valorizará educadores,
educandos e os objetivos âncora da educação nacional.

Legalidade e Legitimidade
A legislação brasileira educacional legitima a

Educação a Distância de forma clara e insofismável.

- Lei nº 9.394/96 - de 20 de dezembro
de 1996, promulgada e publicada em 23 de
dezembro de 1996.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

- Art. 80 - Estabelece a Educação a
Distância no Brasil em todas as áreas de
estudos e níveis de ensino.

- Art. 48 - Estabelece os procedimentos
de revalidação e reconhecimento dos diplomas
estrangeiros, no âmbito das universidades bra
sileiras, principalmente quando conquistados
pelos cidadãos brasileiros em instituições de
ensino superior de outros países, não atuantes
em solo brasileiro, respeitados os acordos cultu
rais aprovados pelo Congresso Nacional.

Acentua - se que outras leis, reservam o direito de
reconhecimentos de diplomas de outros níveis de ensi
no, desdobrados em Resoluções e Pareceres, o que
vêm, ainda mais, ratificar a legalidade da Educação a
Distância.

A FPM - EAD virá corroborar com a sistematiza
ção natural da legislação pertinente com vistas ao
melhor desenvolvimento da educação pretendida,
alargando os horizontes daqueles inseridos neste
projeto magnânimo.

Deve - se ressaltar que a preocupação de todos
que militam nesta área é a falta da aplicabilidade real
das leis, como se houvesse uma necessidade imperi
osa da promulgação de nova lei, de importância vital,
obrigando - se que ''todas as leis devem ser integral
mente cumpridas".

Deve - se ressaltar que os próprios gestores da
educação, reincidamente, têm emitido Pareceres,
Resoluções, Circulares, em cuja hierarquia jurídica,
parece - nos não compactuar com as leis principais,
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mília, para estudar em outros centros, dis- criando confusões e muitas das vezes, descrédito
tantes de suas cidades de origem. dos educadores, educandos e Instituições no País.

Apresentamos abaixo uma das decisões do STJ
que ratificam os procedimentos para a aplicabilidade
de todos:

É certo que o que obriga é a lei (art. 5º, 11 da Car
ta Magna - ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei). "A ex
pressão lei federal estão compreendidas apenas a lei,
o decreto, o regulamento e o direito estrangeiro; não
se incluem a portaria, a resolução, a instrução norma
tiva, a circular, o ato normativo, o regimento interno
dos tribunais e o provimento da OAB".

(STJ - RT nº 698/223 ) - Revista do Direito Edu
cacional- 11, nº 64, pág. 43.

Justificativas Quanto às Ações da FPM - EAD,
Junto à Gestão Governamental

A FPM - EAD, por natureza, não busca conflitar
as pessoas, órgãos, Associações, Empresas, Institui
ções Educacionais nem deseja se mostrar contrária às
suas competências privadas ou governamentais. A
FPM - EAD propõe - se liderar e desenvolver trabalhos
mais aprofundados para valorizar a Educação e em es
pecial a Educação a Distância, integrando - se com to
das, principalmente com o Ministério da Educação, em
consonância direta com o Excelentíssimo Senhor Mi
nistro da Educação, considerando a expressão política
de seus membros Deputado Federal e Senador Fede
ral, membros de relevância desta missão.

A FPM - EAD é criada para ajudar este processo
educacional no Brasil, apoiar a população, as Institui
ções, as Empresas e as Associações, enfim, ao próprio
governo, a quem, direta ou indiretamente, pertence
mos. Queremos que as idéias, devidamente seleciona
das, sejam encaminhadas e defendidas, até às suas
possíveis aplicações, desenvolvidas por pessoas escla
recidas, preparadas, tituladas e com a devida sensibili
dade para os assuntos pertinentes, sem que nos limite
mos a escutar sugestões e a trabalhar com quaisquer
segmentos da sociedade educacional brasileira.

A Educação Brasileira, agora, também, personali
zada com a Educação a Distância, repetimos, é altamen
te magnânima, vistos todos os objetivos macros educaci
onais projetados para este País continental. Não pode
mos, nem devemos, criar obstáculos desnecessários,
proferir discursos sem aplicabilidades ou até mesmo si
lenciarmos, em quaisquer das condições, cujas conse
qüências venham prejudicar, diretamente, a comunidade
educacional do País, em destaque o EAD.

A FPM - EAD estará concitando pessoas da comu
nidade, Instituições, Associações, Empresas, oferecendo
oportunidade para discussões e reclamações construti
vas, buscando soluções compatíveis, possíveis e realis
tas, adequadas ao processo educacional pretendido.
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o Governo tem dispendido atenção a EAD, cri
ando meios e formas, por meio de suas leis, para o
funcionamento de novas Instituições, diretamente
atuantes em EAD, mas parece, ainda restringindo a
atuação organizacional pública, olvidando as Institui
ções Privadas, quando o MEC é o gestor da educa
ção nacional, seja pública ou privada.

Temos neste País dezenas de milhares de Insti
tuições Educacionais, envolvendo os diversos níveis
de ensino, sejam públicas ou privadas, todas oportu
nizadas, com o devido respaldo das leis, para realiza
rem atuais e futuros trabalhos com a EAD, após de
senvolver e apresentar seus processos educacionais
legais para aprovação prévia do MEC, com vistas às
sUaS autorizações de funcionamento.

A FPM - EAO visualiza dar sustentação ao fun
cionamento legal e político, coerente com todos os
objetivos educacionais, evitando que este processo
de EAD, conquistado com tantas dificuldades, seja
depreciado em quaisquer dos seus segmentos nacio
nais, oportunizando, a todos, as suas formações e
aperfeiçoamento de seus estudos. Ratificamos a ne
cessidade de participação de cada educando na
EAD, por opção pessoal, para oportunizar a evolução
de seus estudos acadêmicos e a valorização das
suas atividades empresariais e profissionais.

Justificativa Quanto a Fiscalização da FPM 
EAD

Toda estrutura democrática, pública ou privada,
necessita de uma fiscalização intensa, com sensibilidade
apurada e de acompanhamento ao processo de gestão
com vistas ao crescimento, ao estabelecimento de quali
dade e ao alcance dos bons resultados projetados.

A FPM - EAO quer exigir, dirigir, fiscalizar, oportu
nizar debates, criar seminários, encontros, exposições
científicas para buscar consensos, com resultados inteli
gentes e qualitativos, "brigando" pelos interesses objeti
vados, junto com todos, com vistas a eficiência e a eficá
cia da operacionalidade sócio econômica educacional.

Conclusão
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal e Exce

lentíssimo Senhor Senador da República, suas participa
ções são deveras importante, sob quaisquer bandeiras,
partidosou Estados representados, projetando uma edu
cação nacional democrática, engrandecida pela nossas
efetivas presenças nesta FPM - EAD.

Temos a oportunidade de sonhar, como já dis
semos, e esperar que o sonho da melhor educação
se torne realidade, pois prevalecem os pesadelos aos
sonhos, mas em momento algum, desistindo - se do
nosso intento principal.

Todos os assuntos pertinentes a EAD no Brasil
com informes internacionais complementares serão
registrados na FPM - EAD, mas principalmente cons
tituiremos uma pauta dos assuntos a serem discuti
dos com toda a comunidade envolvida na EAD, com
soluções rápidas, obedecidas as correções éticas,
administrativas, legais, educacionais, políticas e mais
completas possíveis. A FPM - EAD contatará e con
sultará a todos para montagem desta pauta que terá o
tamanho certo das necessidades da EAD no país.

A FPM - EAD usará de toda a sua competência,
seriedade, energia e autoridade política para a con
cretização das suas responsabilidades e todos os
convidados, independente dos membros aderentes já
cônscios destas normas e da formalidade jurídica da
FPM - EAD, deverão, desta exclusiva forma, se inte
grar para a eficácia dos trabalhos.

A assinatura de Vossa Excelência, confirmando
sua adesão ao FPM -EAD, é oonsiderado por nós, sim
bolicamente, como se o ilustre entrasse numa sala de
aula, paraque, da cátedra, pudessedirigir-se a milhões
de educandos e educadores brasileiros, ávidos das suas
competentes orientações, de educação ede vida, sendo,
notoriamente, o nome de V. Exª uma referência nacional.

Contamos com Vossa ExcelênCia como um
acirrado defensor da Educação e em especial da
Educação a Distância, aplicada com seriedade e
competência, que lhe é peculiar, do seu gabinete,
através do seu partido e enfaticamente, às suas ba
ses no seu Estado de origem.

Honra - nos ter Vossa Excelência oomo oompanhe
iro, diretamente interligado a FPM -EAD, a busca de so
luções para o alcance de um ideal tão necessário, tão al
mejado e tão justo, ainda constantes dos sonhos de to
dos.

Sentimo - nos honrados em termos recebidos a
responsabilidade para o cumprimento desta magnífi
ca missão e mais honrados com a visão legítima de
Vossa Excelência, para com os objetivos desta Fren
te, culminando com sua efetivação nesta FPM - EAD.

Publique-se.
Em, 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N9 142, DE 2003

(Do SI'. Wellington Roberto e outros)

Institui o Fundo de Combate ao
Câncer e Erradicação da Hanseníase.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação
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Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1º Esta proposta de emenda
constitucional tem por escopo introduzir no
ordenamento jurídico brasileiro o Fundo de
Combate ao Câncer e Erradicação da Han
seníase.

Art. 2º São acrescidos ao texto do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
os artigos 84 e 85, com a seguinte redação:

Art. 84. É instituído, para vigorar até o ano
de 2020, no âmbito dos Poderes Executivos
Federal e Estaduais, Fundo de Combate ao
Câncer e Erradicação da Hanseníase, a ser re
gulado por lei complementar com o objetivo de
eliminar em nosso País a Hanseníase e diminu
ir a mortalidade causada pelo câncer. (AC)

Parágrafo único. O Fundo previsto
neste artigo terá Conselho Consultivo e de
Acompanhamento que conte com a partici
pação de representantes da sociedade civil,
nos termos da lei. (AC)

Art. 85. Compõem o Fundo de Combate
ao Câncer e Erradicação da Hanseníase: (AC)

I - um e meio por cento das despesas
da União e dos Estados em obras públicas;

11 - dois pontos percentuais sobre os
pedágios, respeitado o equilíbrio financeiro
dos contratos em vigência;

111 - participação nas receitas obtidas
com a exploração de concursos de prognós
tico e bingos, na forma da lei complementar.

IV - doações, de qualquer natureza,
de pessoas físicas ou jurídicas do País ou
do exterior;

V - outras receitas, a serem definidas
na regulamentação do referido Fundo.

§ 1º Aos recursos integrantes do Fun
do de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos

arts. 159 e 167, inciso IV, da Constitui
ção, assim como qualquer desvinculação de
recursos orçamentários. (AC)

§ 2º A arrecadação decorrente do dis
posto neste artigo, no período compreendi
do entre a promulgação desta emenda e o

início da vigência da lei complementar a que
se refere o art. 84, será integralmente re
passada ao Fundo, preservado o seu valor
real, em títulos públicos federais, progressi
vamente resgatáveis, na forma da lei. (AC)

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi
gor no primeiro dia do exercício financeiro subse
qüente a sua aprovação.

Justificação

Propomos a presente emenda à Carta Magna,
de sorte a colaborar com programas já existentes em
nosso País para combater as doenças em epígrafe.

A Hanseníase é uma doença crônica, porém curá
vel, transmissível causada por um micróbio denomina
do de Mycobacterium leprae. A doença afeta principal
mente a pele, podendo também atingir os nervos da
face, dos braços e mãos, das pernas e pés (nervos peri
féricos). Outras partes do corpo, nas formas mais avan
çadas da doença também podem ser afetadas como
olhos, nariz e algumas vísceras. A hanseníase aflige a
humanidade desde a antigüidade.

O Brasil, para nossa profunda tristeza e desa
pontamento, é o segundo maior país endêmico em
número de casos depois da índia.

Entre 1991 e 1996 observou - se redução de
64% nas taxas médias de prevalência para o país,
como resultado de revisão de normas técnicas nacio
nais que determinaram:

• redução do tempo em que os casos de aban
dono de tratamento permanecem no registro ativo;

• atualização dos bancos de dados estaduais;
• aumento das altas por cura, após introdução

da poliquimioterapia padronizada.
As taxas calculadas para 1996 situam - se como

muito altas nas regiões Norte e Centro - Oeste, alta na
região Nordeste e médias nas regiões Sudeste e Sul, se
gundo parâmetros nacionais. Comparadas às taxas de
1992, observa - se redução acentuada no Sudeste e
Sul, enquanto no Nordeste há pequena variação, que re
flete aumento significativo na detecção de casos novos.

Dois estados (AM e MT) apresentaram, em
1996, taxas de situação hiperendêmica. Taxas muito
altas foram registradas nos demais estados da região
Norte, além de MA, PE e GO. Em sete estados as ta
xas foram altas (PI, CE, MG, ES, RJ, PR e MS), sendo
médias no DF e em outros sete estados (RN, PB, AL,
SE, BA, SP e SC). Apenas Rio Grande do Sul, com
taxa baixa, aingiu a meta de eliminação da hansenía
se como problema de saúde pública.

O câncer é uma doença que mata mais de 122
mil pessoas no Brasil, todos os anos. Os dados sobre
o Câncer, largamente disponíveis, constam da tabela
abaixo:
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Incidência e Mortalidade do Câncer no Brasil

ITopografias IColo de Útero
,

Estômago [próstata Total
Ii1996 27410 20110 i13820 268500

11997 111800 3300 4350 94830
1998 20500 14020 248355

1

1999
119820
11150 5760 4690 97705

,2000
20665 21725 14665 269000

!2001 107950
!'.Ipcidência 13200 681Ei 5195
,Obito 20350 206EiO 14500 225950

[Incidência 12850 6900 4970 104200

Óbito
284205 I

19860 i 17521 14830 I
Incidência 113991 !

10700 360Ei 6850
Óbito 305330

IIpcidência
22330 16270 120820 117550
10765 3725 7320

lObito
,i Incidência

Pulmão
I

11, Cólon e Reto MelanomaIIObito
I Incidência 20400 174Ei5 *

IÓbito 11600 5250 680
,Laringe 19015 176~10 *
* 11950 ,5440 *
2300 20000 !19555 *
* 12700 6040 *
*
*

119600 19050 3850
112750 5950 **

1* 20082 13473 *

* 14522 672Ei *
* 20835 16165 2930
* 15145 7230 1050
*
* Mama Esôfago Outros
Cavidade Oral 31210 j6690 128450
2945 6450

1
4800 43640660 28310

7350 6780
1

6550 1115160

1735 4630 145570

8145 32695
1

7140 124410

* 7165 15230 51605
31200 I

7950 '7000 81800
* 7300 5260 48220
10892 28340 8941 150266
3079 8245 5162 55102 (*)Tabela Publicada
10565 31590 8865 154960 por determinação
3225 8670 5310 55103 da Seção de Ata
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Entendemos que é necessário dar um basta 19 - BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)
nesse estado de coisas. Assim, pela presente propo- 20 - BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
sição, convidamos setores bastante rentáveis da eco- 21 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
nomia brasileira para darem uma contribuição adicio- 22 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE)
nal a esse esforço. Outros poderão ser introduzidos 23 - BISPO RODRIGUES (PL - RJ)
pela Lei Complementar que regulamentar o presente
dispositivo, conforme o entendimento dos Nobres Co- 24 - BISPO WANDERVAL (PL - SP)
legas Parlamentares 25 - BOSCO COSTA (PSDB -SE)

Pelo que acima discorremos, acreditamos justo 26 - CARLlTO MERSS (PT - SC)
e oportuno solicitar o apoio dos nobres colegas Sena- 27 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)
dores para aprovação desta Proposta de Emenda 28 - CARLOS MOTA (PL - MG)
Constitucional. 29 - CARLOS NADER (PFL - RJ)

Sala das Sessões,21 de agosto de 2003. _ De- 30 - CARLOS SOUZA (PL - AM)
putado, Wellington Roberto. 31 - CARLOS WILLlAN (PSB - MG)

Proposição: PEC _ 142/2003 32 - CASARA (PSDB - RO)
Autor: Wellington Roberto e Outros 33 - CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
Data de Apresentação: 21/8/2003 34 - CELSO RUSSOMANNO (PP - SP)
Ementa: Institui o Fundo de Combate ao Câncer e 35 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
Erradicação da Hanseníase. 36 - CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS)
Possui Assinaturas Suficientes: SIM 37 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
Total de Assinaturas: 38 - CLEONÂNCIO FONSECA (PP - SE)
Confirmadas:171 39 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)
Não Conferem:6 40 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
Fora do Exercício:O 41 - DARCI COELHO (PFL - TO)
Repetidas:21 42 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
lIegíveis:O 43 - DELFIM NETIO (PP - SP)
Retiradas:O 44 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)

Assinaturas Confirmadas 45 - DA. BENEDITO DIAS (PP - AP)
1 - ADELOR VIEIRA (PMDB - SC) 46 - DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
2 - AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR) 47 - DA. HÉLIO (PDT - SP)
3 - ALEX CANZIANI (PTB - PR) 48 - DA. PINOTTI (PMDB - SP)
4 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ) 49 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
5 - ALMIR MOURA(PL - RJ) 50 - DR. RODOLFO PEREIRA (PDT - RR)
6 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ) 51 - DURVAL ORLATO (PT - SP)
7 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE) 52 - EDSON DUARTE (PV - BA)
8 - ANSELMO (PT - RO) 53 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
9 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE) 54 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA -

10 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) SP)
11 - ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL 55 - ELlSEU PADILHA (pMDB - RS)
_ BA) 56 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
12 - ANTONIO JOAQUIM (PP - MA) 57 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
13 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) 58 - FERNANDO FERRO (PT - PE)
14 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE) 59 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
15 - ÁTILA LINS (PPS - AM) 60 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
16 - ÁTILA LIRA (PSDB _ PI) 61 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
17 - B. SÁ (PPS _ PI) 62 - GIACOBO (PL - PR)
18 _ BABÁ (PT _ PA) 63 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
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64 - GONZAGA MaTA (PSDB - CE)
65 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
66 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
67 - HELENO SILVA (PL - SE)
68 - HENRIQUE AFONSO (PT - AC)
69 - HERMES PARCIANELLO (PMDB - PR)
70 - HUMBERTO IVIICHILES (PL - AM)
71 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
72 - INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE)
73 -INALDO LEITÃO (PL - PB)
74 - IVAN HANZOLlN (PP - SC)
75 - JAIME MARTINS (PL - MG)
76 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
77 - JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
78 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
79 - JOÃO CAMPOS (PSDB - GO)
80 - JOÃO CORHEIA (PMDB - AC)
81 - JOÃO FONTES (PT - SE)
82 - JOÃO LEÃO (pL - BA)
83 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)
84 - JOÃO MAGNO (PT- MG)
85 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
86 - JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE)
87 - JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES)
88 - JOSÉ UNHARES (PP - CE)
89 - JOSÉ PIMENTEL (PT - CE)
90 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
91 - JOSIASQUINTAL (PMDB - RJ)
92 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
93 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
94 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
95 - LAURA CARNEIRO (PFL - RJ)
96 - LEANDRO VILELA (PMDB - GO)
97 - LEONARDOMATIOS (PV - MG)
98 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
99 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
100 - LUCIANO LEITOA ( - )
101 - LUIZ 81TTENCOURT (PMDB - GO)
102 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
103 - LUPÉRCIO RAMOS (PPS - AM)
104 - MANATO(PDT - ES)
105 - MANINHA (PT- DF)
106 - MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
107 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
108 - MARCOS ABRAMO (PFL - SP)
109 - MARCUS VICENTE (PTB - ES)
110- MARIA HELENA (PMDB - RR)

111- MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG)
112 - MAURíCIO RA8ELO (PL..., TO)
113 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
114 - MEDEIROS (PL - SP)
115 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
116 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
117 - MILTON BARBOSA (PFL - 8A)
118- MILTON CAROlAS (PTB- RS)
119 - MIRIAM REID( -)
120 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
121 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
122 - NELSON MEURER (PP - PR)
123 - NELSON PELLEGRINO (PT - BA)
124 - NELSON·PHOENÇA (PPS - RS)
125 - NELSON TRAD (PMoB - MS)
126 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
127 - NEUTON LIMA (prB - SP)
128 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
129 - NILTONCAPlXABA (PTB - RO)
130 - ODAIR (pT - MG)
131 - OSMAR SERRAGUO(PMoS- PR)
132 - OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)
133 - OSVALDO BIOLCHI (PMDS - RS)
134 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
135 - PAES LANDIM (pFL - PI)
136 - PASTOR AMARILDO (PSB - TO)
137 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB '- RR)
138 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
139 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
140 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
141 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
142 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)
143 - PEDRO NOVAIS (PMDB -MA)

144 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
145 - PROFESSOR lRÁPUAN TEIXEIRA (PRONA
-SP)
146 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)

147 - RICARDO BARROS (PP - PR)
148 - RICARTE DE FREITAS (PTB - MT)
149 - ROBERTO BALESTRA (PP - GO)
150 - ROGÉRIO TEÓFILO (PFL - AL)
151 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
152 - RONALDO DIMAS (PSDB - TO)
153 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
154 - SANoES JÚNIOR(PP - GO)
155 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
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156 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
157 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
158 - SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE)
159 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
160 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
161 - TAKAYAMA (PMDB - PR)
162 - TATICO (PTB - DF)
163 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)
164 - WAGNER LAGO (PDT - MA)
165 - WASNY DE ROURE (PT - DF)
166 - WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
167 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
168 - ZELlNDA NOVAES (PFL - BA)
169 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
170 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)
171 - ZONTA (PP - SC)
Assinaturas que Não Conferem
1 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
2 - ENIO TATICO (PTB - GO)
3 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)
4 - MARIA LUCIA (PMDB - RJ)
5 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
6 - PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoB - PI)

Assinaturas Repetidas
1 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
2 - BISPO RODRIGUES (PL - RJ)
3 - DARCI COELHO (PFL - TO)
4 - DA. HÉLIO (PDT - SP)
5 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
6 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
7 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
8 - JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE)
9 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)
10 - LUCIANO LEITOA ( - )
11 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
12 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
13 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)
14 - PAES LANDIM (PFL - PI)
15 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
16 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
17 - PH ILEMON RODRIGUES (PTB - PS)
18 - ROMEU QUEIROZ (PTS - MG)
19 - RON IVaN SANTIAGO (PP - AC)
20 - WAGNER LAGO (PDT - MA)
21 - WELLlNGTON ROBERTO (PL - PS)

SECRETARIAGERAL DA MESA

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício n.º 176/2003

Brasília, 29 de agosto de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Wellington
Roberto e Outros, que "Institui o Fundo de Combate ao
Câncer e Erradicação da Hanseníase", contém núme
ro suficiente de signatários, constando a referida pro
posição de:

171 assinaturas confirmadas;
6 assinaturas não confirmadas;
21 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 143, DE 2003

(Do Sr. Carlos Souza e outros)

Acrescenta Seção VII - A ao Capítu
lo 111 do Título IV da Constituição Federal,
instituindo a Justiça Agrária.

Despacho: Apense- se Esta à Pec 
nº 122/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º O art. 92 da Constituição Federal passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso VII - A:

"Art. 92 .
VII - A - os Tribunais e Juízes Agrários;

VIII .
Parágrafo único " (NR)

Art, 2º A Constituição Federal passa a vigorar
acrescida da seguinte Seção VII - A, do Capítulo 111,
do Título IV:
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"SEÇÃO VII - A

Dos Tribunais e Juízes Agrários

Art. 124-A. São órgãos da Justiça
Agrária:

1- os Tribunais Regionais Agrários;
11 - os Juízes Agrários.
Art. 124-8. Os Tribunais Agrários com

põem - se de, no mínimo, sete juízes, recru
tados, quando possível, na respectivas re
gião e nomeados pelo Presidente da Repú
blica, dentre brasileiros com mais de trinta e
menos de sessenta e cinco anos, sendo:

I - um quinto dentre advogados com
dez anos de efetiva atividade profissional na
área agrária e membros do Ministério Públi
co Federal com mais de dez anos de carnô'i
ra;

11 - os demais, mediante promoção de
juízes agrários com mais de cinco anos de
exercício, por antigüidade e merecimento,
alternadamente.

Art. 124-C. A jurisdição dos Tribunais
Agrários corresponderá a áreas prioritárias,
fixadas em lei, competindo -lhes:

I - processar e julgar, originariamente:
a) os juízes agrários da área de sua ju

risdição, nos crimes comuns e de responsa
bilidade;

b) as revisões criminais e as ações
rescisórias de julgados seus e dos juízes
agrários da região;

c) os mandados de segurança e os ha
beas data contra ato do próprio Tribunal ou
de juiz agrário;

d) os habeas corpus, quando a autori
dade coatora for juiz agrário;

e) os conflitos de competência entre
juízes federais vinculados ao Tribunal;

11 - julgar, em grau de recurso, as cau
sas decididas pelos juízes agrários e pelos
juízes estaduais no exercício da competên
cia agráriada área de sua jurisdição.

Art. 124 - D. Aos juízes agrários com
pete processar e julgar as controvérsias e li
tígios decorrentes do domínio e da posse de
imóvel rural, bem como os oriundos da práti
ca da atividade agrária e dos negócios com
bens agrários, em especial:

I - as desapropriações de imóveis ru
rais por interesse social;

11 - as causas relativas a parl:i1ha, divi
são, demarcação, parcelamento, desmem
bramento e loteamento de imóveis rurais;

111 - as causas referentes à proteção
da posse agrária, tutela da propriedade rural
e limitações ao seu exercício, incluindo os
direitos ambientais, difusos e de vizinhança;

IV - as ações discriminatórias;
V - os casos de arrecadação de imó

vel rural abandonado, como bem vago;
VI - as causas decorrentes de matrí

cula e registro de imóveis rurais;
VII - as causas relativas à alienação e

uso de terras públicas, legitimação de posse
e regularização fundiária;

VIII - as causas de direito sucessório
que incidam sobre imóveis rurais, nos ter
mos da lei;

IX - as causas que versem sobre ar
rendamento, parceria, empreitada e como
dato rurais, sobre os contratos agrários ino
minados e sobre os de trabalho autônomo
ou eventual;

X - as causas relacionadas ao Impos
to sobre a Propriedade Territorial Rural;

XI - as questões de política agrícola
que lhe sejam atribuídas por lei." (NR)

Art. 3º O art. 128 da Constituição Federal pas
sa a ter a seguinte redação:

"Art. 128. O Ministério Público abran-
ge:

I - O Ministério Público da União, que
compreende:

e) o Ministério Público Agrário.

§ 5º "
(NR) .

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

A instituição da Justiça Agrária é bandeira anti
ga dos agraristas nacionais, que entendem que a
prestação jurisdicional nunca alcança os despossuí
dos em geral, mormente os campesinos que, de res
to, gozam de poucos dos direitos inerentes à sua ci
dadania.

A solução rápida dos litígios agrários é condição
para o desenvolvimento do campo. A atividade agrá
ria se implementa com melhoramentos contínuos,
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que vão se agregando lentamente à terra, razão pela 21 - ARY VANAZZI (PT - RS)
qual a estabilidade e segurança jurídicas se fazem 22 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
fundamentais para o carreamento de esforços e in- 23 - ÁTILA LINS (PPS - AM)
vestimentos no setor rural. 24 - ÁTILA LIRA (PSDB - PI)

A proposta que ora apresentamos visa a resga- 25 - BABÁ (PT - PA)
tar dívida antiga que o Estado tem para com o meio 26 - BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB)
rural, onde, ao longo de nossa infeliz história fundiá- 27 _ BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ)
ria, sempre prevaleceu a lei do mais forte. 28 _ BISPO RODRIGUES (PL _ RJ)

Essas as razões que nos levam a apresentar a 29 _ BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
presente proposta. 30 _ BOSCO COSTA (PSDB - SE)

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2003. - Depu- 31 _ CABO JÚLIO (PSB _ MG)
tado Carlos Souza. 32 _ CARLlTO MERSS (PT - SC)

Proposição: PEC -143/2003 33 - CARLOS MOTA (PL - MG)
Autor: CARLOS SOUZA E OUTROS 34 - CARLOS SOUZA (PL - AM)
Data de Apresentação: 20/8/2003 35 - CARLOS WILLlAN (PSB - MG)
Ementa: Acrescenta Seção VII - A ao Capítulo 111 36 - CHICO ALENCAR (PT - RJ)
do Título IV da Constituição Federal, instituindo a 37 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
Justiça Agrária. 38 - CLÁUDIO MAGRÃO (PPS - SP)
Possui Assinaturas Suficientes: SIM 39 -CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)
Total de Assinaturas: 40 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
Confirmadas: 181 41 - CORIOLANO SALES (PFL - BA)
Não Conferem:9 42 - COSTA FERREIRA (PSC - MA)
Fora do Exercício:O 43 - DARCI COELHO (PFL - TO)
Repetidas:O 44 - DAVI ALCOLUMBRE (PDT - AP)
lIegíveis:O 45 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)
Retiradas:O 46 - DA. BENEDITO DIAS (PP - AP)
Assinaturas Confirmadas 47 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP)
1 - ADELOR VIEIRA (PMDB - SC) 48 - DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
2 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF) 49 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
3 - ALEX CANZIANI (PTB - PR) 50 - DRA. CLAIR (PT - PR)
4 - ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) 51 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
5 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ) 52 _ EDSON DUARTE (PV - BA)
6 - ALMIR SÁ (PL - RR) 53 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
7 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ) 54 - EDUARDO GOMES (PSDB - TO)
8 - ANGELA GUADAGNIN (PT - SP) 55 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
9 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE) 56 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
10 - ANN PONTES (PMDB - PA) 57 - ELAINE COSTA (PTB - RJ)
11 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE) 58 _ ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA -
12 - ANTÔNIO CARLOSBIFFI (PT - MS) SP)
13 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ) 59 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
14 - ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL 60 - FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ)
- BA) 61 - FRANCISCO APPIO (PP - RS)
15 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB 62 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
- SP) 63 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
16 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS) 64 _ GERALDO RESENDE (PPS - MS)
17 - ANTONIO JOAQUIM (PP - MA) 65 _ GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
18 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) 66 _ GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
19 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE) 67 _ GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
20 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)

...~--~._-
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68 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR)
69 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
70- HENRIQUE AFONSO (PT - AC)
71 - HOMERO BARRETO (PTB - TO)
72 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
73 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
74 -IVO JOSÉ (PT - MG)
75 - JACKSON BARRETO (PTB - SE)
76 - JAIME MART1NS (PL - MG)
77 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
78 - JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
79 -.JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
80 - JOÃO ALFREDO (PT - CE)
81 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
82 - JOÃO CAMPOS (PSDB -GO)
83 - JOÃO CORREIA (PMDB -' AC)
84 - JOÃO LEÃO (PL - BA)
85 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)
86 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
87 - JOÃO PIZZOLATTI (PP - SC)
88 - JOÃO TOTA (PP -' AC)
89 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA)
90 - JOSÉ BORBA(PMDB - PR)
91 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
92 - JOSÉLlNHARES (PP - CE)
93 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
94 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
95 - JOVAIR ARANTES (PTB - GO)
96 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
97 - JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
98 - JULIO LOPES (PP - RJ)
99 - JÚNIOR BETÃO (pPS - AC)
100 - LAVOISIER MAIA {PSB - RN)
101 - LEONARDO MAnos (PV - MG)
102 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
103 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
104 - LUCIANO LEITOA ( - )
105 - LUIZBASSUMA (PT - BA)
106 - MANATO (PDT - ES)
107 - MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
108 - MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
109 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
110 - MARCUSVICENTE (PTB - ES)
111 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
112 -MÁRIO ASSAD JÚNIOR (PL - MG)
113 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
114 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
115 - MAURíCIO RABELO (PL - TO)

116 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
117 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
118 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
119 - MEDEIROS (PL - SP)
120 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
121 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
122 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
123 - MILTON MONTI (PL - SP)

124 - MIRIAM REID ( - )

125 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)

126 - NELSON MEURER (PP - PR)

127 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)

128 - NEYDE APARECIDA (PT - GO)

129 - NILSON MOURÃO (PT - AC)

130 - NILSON PINTO (PSDB - PA)

131 - NILTON .BAIANO (PP - ES)

132 - NILTON CAPIXABA (PTB - RO)

133 - ODAIR (PT- MG)

134 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)

135 - OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF)

136 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)

137 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)

138 - PAES LANDIM (PFL - PI)

139 -PASTOR AMARILDO (PSB - TO)

140 - PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB - PE)

141 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB -- RR)

142 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB -- CE)

143 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)

144 - PAULO BALTAZAR (PSB - RJ)

145 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)

146 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)

147 - PAULO ROCHA (PT - PA)

148 - PEDRO CHAVES (PMDB - GO)

149 - PEDRO FERNANDES (PTB - MA)

150 - POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
151 - RAFAEL GUERRA (PSDB - MG)
152 - RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
153 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
154 - RICARDO BARROS (PP - PR)
155 - RICARDO RIQUE (PL - PB)
156 - ROBÉRIO NUNES (pFL - BA)
157 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB -- MG)
158 - RUBENS OTONI (PT - GO)
159 - RUBINELLI (PT - SP)
160 - SANDRO MABEL (PL - GO)
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161 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
162 - SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE)

163 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
164 - SILAS CÂMARA (PTB - AM)
165 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
166 - SIMPLíCIO MÁRIO (PT - PI)
167 - TAKAYAMA (PMDB - PR)

168 - TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS)

169 - TELMA DE SOUZA (PT - SP)
170 - VADÃO GOMES (PP - SP)

171 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)
172 - VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)

173 - VICENTINHO (PT - SP)

174 - VIEIRA REIS (PMDB - RJ)
175 - VIGNATII (PT - SC)

176 - WALTER FELDMAN (PSDB - SP)

177 - WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
178 - WILSON SANTOS (PSDB - MT)

179 - WLADIMIH COSTA (PMDB - PA)
180 - ZEQUINHA MARINHO (PSC - PA)
181 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)

Assinaturas que Não Conferem
1 - B. SÁ (PPS - PI)

2 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)

3 - DA. HELENO (PP - RJ)
4 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)

5 - HELENO SILVA (PL - SE)

6 - JOSIAS QUINTAL (PMDB - RJ)

7 - NELSON TRAD (PMDB - MS)

8 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
9 - TATICO (PTB - DF)pAGE 15

SECRETARIA-GERAL DA MESA

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício n.º 182/2003

Brasília, 2 de setembro de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Carlos Sou-

za e Outros, que "Acrescenta Seção VII - A ao Capí
tulo 111 do Título IV da Constituição Federal, instituindo
a Justiça Agrária", contém número suficiente de sig
natários, constando a referida proposição de:

181 assinaturas confirmadas;
9 assinaturas não confirmadas;
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 144, DE 2003

(Do Sr. Dr. Pinotti e outros)

Acrescenta parágrafo ao art. 195, al
tera o art. 198 da Constituição Federal e
revoga artigo do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para asse
gurar recursos mínimos da União para o
financiamento das ações e serviços pú
blicos de saúde.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1º Fica incluído, no art. 195 da Constituição
Federal, modificado pela Emenda Constitucional nº
20, de 1998, o seguinte § 12:

"Art. 195 .
§ 12 O produto da arrecadação das

contribuições sociais incidentes sobre o fa
turamento e sobre o lucro das pessoas jurí
dicas será destinado exclusivamente ao
custeio dos programas de saúde."

Art. 2º Os incisos I e II do art. 198 da Constituição
Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 198 .
I - descentralização dos recursos hu

manos, físicos e financeiros, mantendo - se
a direção única em cada esfera de governo;

11 - atendimento integral, com priorida
de para as atividades preventivas e de pro
moção da saúde, sem prejuízo dos serviços
assistenciais."

Art. 3º O inciso I, do § 2º, do art. 198 da Cons
tituição Federal modificado pela Emenda Constituci-

-~---- -~-- --- ---~- ---
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onal nº 29, de 2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 198 .
§ 1º ..
§ 2º .
I - no caso da União, nunca menos de

cinco por cento do Produto Interno Bruto do
exercício anterior;"

Art. 4º Fica revogado o inciso I, do art. 77 do
Ato das Disposições Transitórias, modificado pela
Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

Considerando - se que:
a) a saúde é direito do cidadão e dever do Esta

do e o bem maior do ser humano;
b) o Sistema Único de Saúde tem passado por

inúmeras e constantes crises, algumas delas de ori
gem exclusivamente econômica ou financeira;

c) pelas características próprias, o atendimento
à saúde envolve despesas de monta considerável;

d) os profissionais da área não têm sido ade
quadamente remul1erados;

e) no nosso País, ainda convivem doenças das
nações subdesenvolvidas (infecto - contagiosas) e
as cardiovasculares e neoplasias, próprias das na
ções desenvolvidas;

f) é indispensável haver recursos comprometi
dos e direcionados ao diagnóstico e tratamento das
doenças, à educação para a saúde e, ainda, à pre
venção e diagnóstico precoce das doenças;

g) precisam ser incentivados os programas inte
grados de saúde da mulher, da criança, do trabalha
dor e também programas especiais de formação de
agentes de saúde;

h) tem ocorrido, de modo preocupante, uma ins
tabilidade quanto ao montante do orçamento federal
e quanto às fontes do financiamento da saúde no
País;

i) que a Emenda Constitucional nº 29 estabele
ceu percentuais mínimos da arrecadação tributária
dos estados, Distrito Federal e municípios a serem
alocados em saúde, mas que a parte da União não foi
satisfatoriamente definida; e que,

j) é absolutamente imprescindível que o setor
de saúde do País conte com recursos maiores e bem
definidos, superando - se o impasse criado com a in
terpretação da Emenda Constitucional nº 29, de

2000, em relação ao aporte de recursos da União, so
licitamos o apoio dos nobres parlamentares para
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional
que ora apresentamos, na expectativa de contribuir
para a solução definitiva dos problemas estruturais da
área de saúde em nosso País.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. - Depu
tado DI'. Pinotti

Proposição: PEC - 144/2003
Autor: DA. PINOTII E OUTROS
Data de Apresentação: 26/8/2003
Ementa: Acrescenta parágrafo ao art. 195, altera o
art. 198 da Constituição Federal e revoga artigo do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
assegurar recursos mínimos da União para o financia
mento das ações e serviços públicos de saúde.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:171
Não Conferem:6
Fora do Exercício:2
Repetidas:O
lIegíveis:O
Retiradas:O
Assinaturas Confirmadas
1 - ADELOR VIEIRA (PMDB - SC)
2 - AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)
3 - AGNALDO MUNIZ (PPS - RO)
4 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
5 - ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
6 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
7 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
8 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
9 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)
10 - AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP)
11 - ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE)
12 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
13 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
14 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
15 - ANN PONTES (PMDB ~ PA)
16 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
17 - ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP)
18 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
19 - ARY VANAZZI (PT - RS)
20 - ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA)
21 -ÁTILA LIRA (PSDB - PI)
22 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
23 - B. SÁ (PPS - PI)
24 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE)
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25 - BOSCO COSTA (PSDB - SE)
26 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)
27 - CARLOS MOTA (PL - MG)
28 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
29 - CARLOS WILLlAN (PSB - MG)
30 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
31 - CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS)
32 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)
33 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
34 - CORIOLANO SALES (PFL - BA)
35 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
36 - DARCI COELHO (PFL - TO)
37 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
38 - DAVI ALCOLUMBRE (PDT - AP)
39 - DELEY (PV - RJ)
40 - DILCEU SPERAFICO (PP - PR)
41 - DA. EVILÁSIO (PSB - SP)
42 - OH. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
43 - DA. HÉLIO (PDT - SP)
44 - DR. PINOTTI (PMDB - SP)
45 - DA. RIBAMAR ALVES (PSB - MA)
46 - DA. RODOLFO PEREIRA (PDT - RR)
47 - EDNA MACEDO (PTB - SP)
48 - EDSON DUARTE (PV - BA)
49 - EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
50 - EDUARDO CAMPOS (PSB - PE)
51 - EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)
52 -ENÉAS (PRONA- SP)
53 - ENIO BACCI (PDT - RS)
54 - FÁTIMA BEZERRA (PT - RN)
55 - FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA)
56 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
57 - FEU ROSA (PP - ES)
58 - FRANCISCO APPIO (PP - RS)
59 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)
60 - FRANCISCO TURRA (PP - RS)
61 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
62 - GERSON GABRIELLI (PFL - BA)
63 - GERVÁSIO SILVA (PFL - SC)
64- GILBERTO KASSAB (PFL - SP)
65 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
66 - GUSTAVO FRUET (PMDB - PR)
67 - HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
68 - HERMES PARCIANELLO (PMDB - PR)
69 -ILDEU ARAUJO (PRONA- SP)
70 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
71 - IRIS SIMÕES (PTB - PR)
72 - ITAMAR SERPA (PSDB - RJ)

73 - IVAN RANZOLlN (PP - SC)
74 - JAIME MARTINS (PL - MG)
75 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
76 - JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
77 - JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA)
78 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
79 - JOÃO LEÃO (PL - BA)
80 - JOÃO MAGALHÃES (PTB - MG)
81 - JOÃO PIZZOLATTI (PP - SC)
82 - JORGE ALBERTO (PMDB - SE)
83 - JORGE BOEIRA (PT - SC)
84 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
85 - JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG)
86 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
87 - JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)
88 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
89 - JOVAIR ARANTES (PTB - GO)
90 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
91 - JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ)
92 - JÚLIO REDECKER (PSDB - RS)
93 - JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
94 - JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA)
95 - KELLY MORAES (PTB - RS)
96 - LAURA CARNEIRO (PFL - RJ)
97 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE)
98 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
99 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)
100 - LOBBE NETO (PSDB - SP)
101 - LUCI CHOINACKI (PT - SC)
102 - LUCIANO CASTRO (PL - RR)
103 - LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS)
104 - LU IZ ANTON 10 FLEURY (PTB - SP)
105 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
106 - LU IZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
107 - LUIZ CARREIRA (PFL - BA)
108 - LUIZ COUTO (PT - PB)
109 - LUIZ PIAUHYLlNO (PTB - PE)
110 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
111 - MARCELLO SIQUEIRA (PMDB - MG)
112 - MARCELO ORTIZ (PV - SP)
113 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
114 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
115 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
116 - MAX ROSENMANN (PMDB - PR)
117 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
118 - MICHEL TEMER (PMDB - SP)
119 - MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
120 - MIRIAM REID (-)

~~----~--~-- ~~ ~--- ~
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121 - MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)
122 - MOREIRAFRANCO (PMDB - RJ)
123 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
124 - NELSON BORNIER (PMDB - RJ)
125 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
126 - NELSON PROENÇA (PPS - RS)
127 - NELSON TRAD (PMDB - MS)
128 - NEUTON LIMA (PTB - SP)
129 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
130 - NILTON BAIANO (PP - ES)
131 - ODAIR (PT - MG)
132 - OLAVO CALHEIROS (PMDB - AL)
133 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
134 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
135 - OSÓRIO ADRIANO (-)
136 - OSVALDO REIS (PMOS - TO)
137 - PAES LANDIM (PFL - PI)
138 - PASTOR AMARILDO (PSB - TO)
139 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
140 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
141 - PATRUS ANANIAS (PT - MG)
142 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
143 - PAULO MARINHO (PL -:- MA)
144 - PEDRO CHAVES (PMDB -' GO)
145 - PEDRO COHRÊA(PP - PE)
146 - PEDRO HENRY (PP - MT)
147 - PEDRO NOVAI$ (PMDB- MA)
148 - POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
149 - RAFAEL GUERRA (PSDS - MG)
150 - RAUL JUNGMANN (PPS - PE)
151 - RENATOCASAGHANDE (PSB - ES)
152 - RIGARTE DE FREITAS (PTB - MT)
153 - ROBÉRIO N!JNES(PFL - BA)
154 -ROBERTOBALESTRA(PP - GO)
155 -ROMEU QUEIROZ (PTB -MG)
156 - ROMMEL F9.IJÓ (PSDB - CE)
157 -RONALDO DlMAS(PSDB - TO)
158 - ROSE DE FREITAS (PSDB - ES)
159 - SANDRA ROSADO (PMDB - RN)
160 - SARAIVAFEUPE(PMDB - MG)
161 - SARNEY FILHO (PV - MA)
162 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
163 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
164 - SIMÃO SESSIM (PP - RJ)
165 - TEREZINHAF~RNANDES (PT - MA)
166 - THELMA DE OLIVEIRA (PSDB - MT)
167 - WALTERFELDM,t>.N (PSDB - SP)
168 - WELlNTON FAGUNOES (pL - MT)
169 - YEDA GRUSIUS (PSDB- RS)
170 - ZELINDANOVAEs (PFL - BA)

171 - ZONTA (PP - Se)
Assinaturas que Não Conferem
1 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
2 - DA. HELENO (PP - RJ)
3 - MARIA LUCIA (PMDB - RJ)
4 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
5 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
6 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
Assinaturas de Deputados(as) fora doE}(ercício
1 - ALVARO DIAS (PSDB - PR)
2 - LUCIANO LEITOA ( - )

SECRETARIA - GERAL DA MESA

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício n.º 183/2003

Brasília, 2 de setembro de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Dr. Pinotti e
Outros, que "Acrescenta parágrafo ao art. 195, altera
o art. 198 da Constituição Federal e revoga artigo do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para assegurar recursos mínimos da União para o fi
nanciamento das ações e serviços públicos de saú
de", contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;
6 assinaturas não confirmadas;
2 fora do exercício.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 146, DE 2003

(Do Sr. João Alfredo e outros)

Acrescenta o parágrafo 52 ao artigo
125 da Constituição Federal.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
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Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1º Fica acrescido o § 5º ao art. 125 da Cons
tituição Federal, com a seguinte redação:

"Art. 125 ..
§ 5º Haverá nos Tribunais de Justiça um

Conselho da Magistratura, composto pelo
Presidente, Vice - Presidente e Corregedor 
Geral do Tribunal de Justiça, por um Juiz vita
lício eleito por seus pares, por um represen
tante indicado pelo Ministério Público estadu
al, um representante indicado pela OAB e um
representante eleito pela Assembléia Legisla
tiva, competindo - lhe exercer, na forma do
Regimento Interno, a supervisão administrati
va, orçamentária e disciplinar da Justiça esta
dual de primeiro e segundo graus."

Justificação

A Constituição de 88 representou um dos maio
res avanços democráticos da história do Brasil. A
"Constituição cidadã" garantiu ao povo brasileiro li
berdade de expressão e de organização, direito a
participar das decisões sobre os rumos do país atra
vés do sufrágio universal, dentre outras conquistas
democráticas. Nesse bojo, a Constituição trouxe
como conquista a democratização do Estado brasilei
ro. As esferas do poder estatal passaram por profun
das reformas estruturais no sentido de dar-lhes mai
or transparência e possibilitando formas de controle
social.

Contudo, tal espírito democrático não alcançou
na totalidade o Poder Judiciário, justamente o guar
dião, em última instância, da legalidade e do Estado
Democrático de Direito. Essa falta de democracia so
mada às constantes denúncias de nepotismo, corpo
rativismo, tráfico de influência, venda de sentenças,
dentre outras que envolvem, principalmente, a cúpula
do Judiciário, vem abalando significativamente a con
fiança do povo nos Órgãos do Judiciário.

Hoje, em âmbito estadual, a constituição dos Con
selhos da Magistratura não proporciona transparência
nem democratiza a escolha dos seus componentes. Isso
porque, a composição desse Órgão conta apenas com a
participação. de desembargadores. A eleição ocorre in
ternamente, ou seja, somente aqueles que já fazem par
te dos Tribunais de Justiça dos estados podem intervir na
escolha dos futuros membros. Com a exclusão dos de
mais juizes vitalícios nesse atual processo seletivo, o que
se tem comprovado é a implicação do favorecimento do
corporativismo nos Tribunais.

Já a proposta aqui apresentada, visando a forma
ção do Conselho da Magistratura com a função fiscali-

zatória e disciplinar e a participação de desembargado
res e juizes de direito, ambos eleitos por juizes vitalícios,
de um representante indicado pelo Ministério Público,
de um representante indicado pela Ordem dos Advoga
dos do Brasil e dois representantes da sociedade civil
eleitos pela Assembléia Legislativa, acarretará num Po
der Judiciário mais democrático e transparente.

A escolha dos representantes dos Tribunais,
com os votos dos diversos juizes vitalícios democrati
zará o processo de constituição desse Conselho,
bem como a presença de figuras mais representati
vas da sociedade, como membros do Ministério PÚ
blico, da Ordem dos Advogados do Brasil e da
Assembléia Legislativa contribuirá para controlar e
dar maior transparência, não só das atividades dos
Conselhos da Magistratura, mas também dos Tribu
nais e do Poder Judiciário como um todo.

A presença de representantes externos ao Judi
ciário nos Conselhos da Magistratura, ligados mais
ao povo do que àquele, faz com que se permeei no
seio dos Tribunais de Justiça a multiplicidade de inte
resses. Consequentemente, surge um controle exter
no maior por parte da sociedade sobre a atuação ad
ministrativa, financeira e funcional dos servidores res
ponsáveis pela prestação jurisdicional.

Ademais, não se pode mais permitir que um dos
Poderes de Estado tenha sua imagem degradada pela
mídia e desgastada cada vez pelas constantes denún
cias que envolvem a figura de alguns magistrados e
servidores dajustiça, por prática de atos ilegais e imora
is. É preciso, então, que o Poder Judiciário seja refor
mado, passando por mudanças que clareiem o cenário
obscuro em que se encontra. Principalmente, pelo fato
do o Judiciário ser o único, dentre os Três Poderes do
Estado Democrático de Direito, composto somente por
membros que não se submetem ao crivo do povo.

Assim, a presente proposta pretende não só de
mocratizar a formação e composição dos órgãos de
cúpula do Judiciário nos estados, mas, principalmen
te, dar - lhes transparência e torná - los mais acessí
vel ao povo brasileiro, através de uma maior participa
ção e controle social externos.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2003. - Depu
tado João Alfredo.

Proposição: PEC -146/2003
Autor: JOÃO ALFREDO E OUTROS
Data de Apresentação: 28/8/2003
Ementa: Acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 125 da
Constituição Federal.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:211
Não Conferem:6
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Fora do Exercício:O
Repetidas:2
lIegíveis:O
Retiradas:O
Assinaturas Confirmadas
1 - ADÃO PREITO (PT - RS)
2 - ADELOR VIEIRA (PMDB - SC)
3 - ALBERTO FRAGA (PMDB - DF)
4 - ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP)
5 - ALCESTE ALMEIDA (PMDB ~ RR)
6 - ALCEU COLLARES (PDT - RS)
7 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
8 - ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ)
9 - ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
10 - ALMEIDA DE JESUS (PL - CE)
11 - ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB ~ RJ)
12 -ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)
13 - AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP)
14 - ANGELA GUADAGNIN (PT - SP)
15 - ANN PONTES (PMDB - PA)
16 - ANSELMO (PT - RO)
17 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
18 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
19 - ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ)
20 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP)
21 - ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP)
22 - ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
23 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
24 - ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP)
25 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
26 - AROLDO CEDRAZ (PFL - BA)
27 - ARY VANAZZI (PT - RS)
28 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
29 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
30 - BABÁ (PT - PA)
31 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
32 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
33 - BISMARCK MAIA (PSDB - CE)
34 - CABO JÚLIO (PSC - MG)
35 - CARLOS ABICALlL (PT - MT)
36 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
37 - CARLOS MOTA (PL - MG)
38 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
39 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
40 - CARLOS SOUZA (PL - AM)
41 - CASARA (PSDB - RO)

42 - CELCITA PINHEIRO (PFL - MT)
43 - CELSO RUSSOMANNO (pP - SP)
44 - CÉSAR BANDEIRA (PFL - MA)
45 - CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
46 - CHICO ALENCAR (PT - RJ)
47 - COLBERT MARTINS (PPS - BA)
48 - COLOMBO (PT - PR)
49 - COSTA FERREIRA (PSC - MA)
50 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
51 - DARCI COELHO (PFL- TO)
52 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
53 - DAVI ALCOLUMBRE (PDT - AP)
54 - DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
55 - DA. PINOTTI (PMDB - SP)
56 - DR. ROSINHA (PT - PR)
57 - DRA. CLAIR (PT - PR)
58 - DURVAL ORLATO (PT - SP)
59 - EDSON DUARTE (PV - BA)
60 - EDUARDO PAES (PSDB - RJ)
61 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
62 - ENÉAS (PRONA- SP)
63 - ENIO BACCI (PDT - RS)
64 - FÁTIMA BEZERRA (PT - RN)
65 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
66 - FERNANDO FERRO (PT - PE)
67 - FERNANDO GABEIRA (PT - RJ)
68 - FRANCISCO TURRA (PP - RS)
69 - GERALDO RESENDE (PPS - MS)
70 - GERSON GABRIELLI (PFL -SAl
71 - GILMAR MACHADO (PT - MG)
72 - GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
73 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
74 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
75 - GUILHERME MENEZES (PT - BA)
76 - HÉLIO ESTEVES (PT - AP)
77 - HENRIQUE AFONSO (PT - AC)
78 - HENRIQUE FONTANA (PT - RS)
79 - IBRAHIM ABI - ACKEL (PP - MG)
80 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
81 - INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE)
82 - INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)
83 - IRINY LOPES (PT - ES)
84 - IVAN VALENTE (PT - SP)
85 - JACKSON BARRETO (PTB - SE)
86 - JAIRO CARNEIRO (PFL - BA)
87 - JAMIL MURAD (PCdoB - SP)
88 - JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
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89 - JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
90 - JOÃO ALFREDO (PT - CE)
91 - JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA)
92 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
93 - JOÃO FONTES (PT - SE)
94 - JOÃO GRANDÃO (PT - MS)
95 - JOÃO MAGNO (PT - MG)
96 - JOÃO MATOS (PMDB - SC)
97 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
98 - JOÃO TOTA (PP - AC)
99 - JORGE ALBERTO (PMDB - SE)
100 - JORGE BITTAR (PT - RJ)
101 - JORGE BOEIRA (PT - SC)
102 - JOSÉ BORBA (PMDB - PR)
103 - JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ)
104 - JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP)
105 - JOSÉ UNHARES (PP - CE)
106 - JOSÉ RAJÃO (-)
107 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
108 - JOSÉ THOMAZ NONô (PFL - AL)
109 - JOSIAS GOMES (PT - BA)
110 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)
111 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
112 - JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ)
113 - JÚLIO REDECKER (PSDB - RS)
114 - KELLY MORAES (PTB - RS)
115 - LAURA CARNEIRO (PFL - RJ)
116 - LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE)
117 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
118 - LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)
119 - LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ)
120 - LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE)
121 - L1NDBERG FARIAS (PT - RJ)
122 - LOBBE NETO (PSDB ~ SP)
123 - LUCI CHOINACKI (PT - SC)
124 - LUCIANA GENRO (PT - RS)
125 - LUCIANO ZICA (PT - SP)
126 - LUIZ ALBERTO (PT - BA)
127 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)
128 - LUIZ BASSUMA (PT - BA)
129 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
130 - LUIZ COUTO (PT - PB)
131 - LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT - SP)
132 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
133 - LUIZA ERUNDINA (PSB - SP)
134 - MANOEL SALVIANa (PSDB - CE)
135 - MARCELLO SIQUEIRA (PMDB - MG)
136 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)

137 - MARIA DO CARMO LARA (PT - MG)
138 - MARIA LUCIA (PMDB - RJ)
139 - MARIÂNGELA DUARTE (PT ~ SP)
140 - MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)
141 - MAURíCIO RANDS (PT - PE)
142 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
143 - MAURO PASSOS (PT - SC)
144 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
145 - MILTON CARDIAS (PTB - RS)
146 - MORAES SOUZA (PMDB - PI)
147 - MORONI TORGAN (PFL - CE)
148 - MURILO ZAUITH (PFL - MS)
149 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
150 - NELSON BORNIER (PMDB ~ RJ)
151 - NELSON PELLEGRINO (PT - BA)
152 - NEYDE APARECIDA (PT - GO)
153 - NICE LOBÃO (PFL - MA)
154 - NILSON MOURÃO (PT -AC)
155 - NILTON BAIANO (PP - ES)
156 - ODAIR (PT - MG)
157 - ONYX LORENZONI (PFL - RS)
158 - ORLANDO DESCONSI (PT - RS)
159 - ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP)
160 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
161 - PAES LANDIM (PFL - PI)
162 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
163 - PATRUS ANANIAS (PT - MG)
164 - PAULO AFONSO (PMDB - SC)
165 - PAULO MAGALHÃES (PFL - BA)
166 - PAULO PIMENTA (PT - RS)
167 - PAULO ROCHA (PT - PA)
168 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
169 - PEDRO CORRÊA (PP - PE)
170 - PEDRO IRUJO (PFL - BA)
171 - PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC)
172 - RAUL JUNGMANN (PPS - PE)
173 - REGINALDO LOPES (PT - MG)
174 - RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE)
175 - ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
176 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
177 - ROGÉRIO SILVA (PPS - MT)
178 - ROMEL ANIZIO (PP - MG)
179 - RONALDO CAIADO (PFL - GO)
180 - RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
181 - RONIVON SANTIAGO (PP - AC)
182 - RUBENS OTONI (PT - GO)
183 - RUBINELLI (PT - SP)
184 - SANDRA ROSADO (PMDB - RN)
185 - SANDRO MATOS (PMDB - RJ)
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186 - SARNEY FILHO (PV - MA)
187 - SELMA SCHONS (PT - PR)
188 - SÉRGIO MIRANDA (pedoS - MG)
189 - SEVERINO CAVALCANTI (PP - PE)
190 - SIGMARINGA SEIXAS (PT - DF)
191 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
192 - SIMPLíCIO MÁRIO (PT - PI)
193- TAKAYAMA (pMDB - PR)
194 - TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS)
195 - TELMA DE SOUZA (PT - SP)
196 - VAN ESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)
197 - VICENTE ARRUDA (PSDB - CE)
198 - VICENTE CASCIONE (PTB - SP)
199 - VICENTINHO (PT - SP)
200 - VIGNATII (PT - SC)
201 - WAGNER LAGO (PP - MA)
202 - WALDEMIH MOKA (PMDB - MS)
203 - WALTER FELDMAN (PSDB - SP)
204 - WALTER PINHEIRO (PT - BA)
205 - WASHINGTON LUIZ (PT - MA)
206 - WASNY DE ROURE (PT - DF)
207 -' WELLlNGTON ROBERTO (PL - PB)
208- YEDACRUSIUS (PSDB - RS)
209 - ZÉ GERARDO (PMDB- CE)
210 - ZEZÉUHIBEIRO (PT - BA)
211 - ZONTA (PP - Se)
Assinaturas que Não Conferem
1 - EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
2 - MANINHA (PT - DF)
3 - MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS)
4 - TEREZINHA FERNANDES (PT - MA)
5 - ZÉ GERALDO (PI -PA)
6 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)
Assinaturas Repetidas
1 - JOÃO ALFREDO (PT - CE)
2 - JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA)

SECRETARIA - GERAL DA MESA

SEÇÃO DE REGISTROE CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício n.º 184/2003

Brasília, 3 de setembro de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
Dl'. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado JOÃO

ALFREDO E OUTROS, que "Acrescenta o parágra
fo 52 ao artigo 125 da Constituição Federal", con
tém número suficiente de signatários, constando a re
ferida proposição de:

211 assinaturas confirmadas;
6 assinaturas não confirmadas;
2 aSsinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 147, DE 2003

(Do Sr. Eunício Oliveira e outros)

Altera as alíneas"c" e "d', do inciso
VI, do § 32 do artigo 14 da Constituição
Federal.

Despacho: Apense - se Esta à Pec 
nº 130/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promUlgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º As alíneas "d'.e "d', do inciso VI, do § 3º
do art. 14 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 14 ..
§ 3º ..
VI- .

c) vinte e um anos para Deputado Fe
deral, Deputado Estadual ou Distriltal, e Juiz
de Paz;

d) dezoito anos para Prefeito, Vice 
Prefeito e Vereador.

....................................................(NR)" .

Art. 2º Esta Emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

Quanto à idade mínima para a elegibilidade, a
Carta da República de 1988 foi mais longe do que as
anteriores, preocupando - se, adequadamente, em
estabelecer essa condição de elegibilidade para as
eleições de Governador, Vice - Governador, Depu
tado Estadual, Prefeito, Vice - Prefeito, Vereador e
juiz de paz, enquanto a tradição era a fixação da ida
de mínima exclusivamente para a eleição aos car-
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gos de Presidente, Vice - Presidente, Senador e De
putado Federal.

Contudo, se por um lado, o Texto Constitucio
nal conduziu - se com propriedade ao fixar as ida
des mínimas para o acesso aos cargos eletivos, reti
rando essa condição de elegibilidade, juntamente
com as demais, da esfera de possibilidade de altera
ções por quorum reduzido (lei ordinária ou lei com
plementar), privilegiando, assim, a estabilidade jurí
dica, necessária aos requisitos básicos do jus hono
rum, por outro, a Carta da República conduz, na
atual redação das alíneas c e d, do inciso VI, do § 3º
art. 14, uma incoerência jurídica e fatual que merece
ser corrigida.

Com efeito, se, quando da elaboração do
Texto de 1988, a necessidade de capacidade civil
justificou a elevação da idade mínima para eleição
ao cargo de Deputado Federal de 18 anos - pela
Constituição de 1967 - para 21 anos, e a definição
da idade de 21 anos para a elegibilidade aos car
gos de Deputado Estadual, Prefeito, Vice - Prefei
to e Juiz de Paz, parece induvidoso que não ha
via, então, razoável motivo para que a elegibilida
de ao mandato de Vereador fosse possível aos 18
anos de idade.

Com dezoito anos, sem capacidade jurídica
para todos os atos da vida civil- até recentemente
- o Vereador, se fosse Presidente da Câmara Mu
nicipal - o que é constitucionalmente admissível,
pois não há nenhuma restrição nesse sentido na
Carta de 1988 - poderia exercer, ainda que transi
toriamente, as funções de Prefeito, de acesso so
mente aos 21 anos de idade, face a exigência de
capacidade civil. Demais, admitia a Constituição
Federal a incoerência de se ter o agente fiscaliza
dor dos atos administrativos do Prefeito sem capa
cidade civil, apesar dos poderes próprios e abran
gentes da atividade de fiscalização.

Na realidade, o Constituinte de 1988 deveria,
por exigência lógica, ter estabelecido a capacidade
civil como requisito para a elegibilidade ao cargo de
Vereador, mas não o fez.

Agora, essa exigência - a de capacidade civil
para o exercício do cargo de Vereador - está atendida,
por força da alteração da idade necessária à obtenção
da capacidade civil, de 21 para 18 anos, através do art.
5º da recente Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Demais, se a capacidade civil aos 21 anos
servia para justificar a fixação dessa idade como
condição de elegibilidade aos cargos de Prefeito e
Vice - Prefeito, haja vista a prática de atos admi
nistrativos, com repercussões na esfera jurídica ci
vil, notadamente a responsabilidade civil, a obten
ção daquela capacidade agora aos 18 anos de ida
de autoriza a alteração da idade mínima para a ele
gibilidade aos mandatos de Prefeito e Vice - Prefe
ito, de 21 para 18 anos.

Pondere - se que não se deve pretender obs
tar essa modificação, por eventual argumento no
sentido de que a idade de 18 anos não traria o ama
durecimento necessário às funções de Prefeito. Efe
tivamente, como bem destaca Silvio de Salvo Veno
sa, civilista da melhor estirpe, em sua respeitada
obra "Direito Civil", editada pela Editora Atlas, em
2003, "Modernamente entende - se que o ser hu
mano atinge em idade mais jovem a plenitude de
sua atuação civil. A tendência é universal. A educa
ção e os meios de comunicação são os maiores res
ponsáveis por essa nova posição. Aos 18 anos, o
convívio social e familiar já proporcionou ao indiví
duo certo amadurecimento, podendo compreender o
alcance dos atos que pratica... "(p. 172).

Na realidade, a alteração constitucional que ora
se pugna é por demais salutar à vidapolítica e adminis
trativa dos Municípios, pois permite que idéias e atitu
des renovadoras e progressistas, próprias de jovens ci
dadãos engajados na política, reflitam nos munícipes,
dando ensejo à revitalização da Administração das ci
dades.

Por fim, é pertinente asseverar que a presen
te proposta de Emenda constitucional limita - se à
alteração da idade mínima para os cargos de Pre
feito e Vice - Prefeito, por pretender eliminar do
texto constitucional a Incoerência referida não mais
permitindo a continuidade de seu desfavor aos mu
nícipes. Porém, é certo que a redução das idades
mínimas para as eleições aos cargos mencionados
no art. 14 da Constituição Federal é idéia que de
veria prevalecer em todas as esferas. A proposta
serve, inclusive, para o debate da matéria e, quiçá,
para alterações mais profundas, corrigindo - se as
demais imperfeições existentes.

Com essas razões, buscamos e contamos com o
apoio dos nobres Parlamentares, a quem submete
mos esta Proposta de Emenda Constitucional.

Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
Eunício Oliveira.

~~-~--~--~~------- ~ - ~~-~---------- ------- ~-- - ---~
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Confirmadas 171
Não Confe,rem 2
Fora do E>tercício ·
Repetidas 6
Ilegíveis ·
Retiradas -
TOTAL 179
MíNIMO 171
FALTAM ·

Relatório de Verificação de Apoiamento

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 147/03

Proposição: PEC-147/2003
Autor da Proposição: EUNíCIO OLIVEIRA
Data de Apresentação: 28/08/03
Ementa: Altera as alíneas "e" e "d", do inciso VI, do § 30 do artigo 14 da

Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

1 Adelor Vieira
2 Affonso Camargo

3 Agnaldo Muniz
4 Alberto Fraga

5 Alberto Goldman

6 Alceste Almeida
7 Allex Canziani

8 Almeida de Jesus
9 Almerinda de Carvalho

10 Almir Sá
11 Al1oysio Nunes Ferreira
12 André de Paula
13 André Luiz
14 André Zaeharow

PMOB
PSDS
PPS
PMOS
PSDS
PMOB
prs
PL
PMOS
PL
PSOS
PFL
PMDB
por

SC
PR
RO
DF
SP
RR
PR
CE
RJ
RR
SP
PE
RJ
PR
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15 Aníbal Gomes
16 Ann Pontes

17 Antonio Joaquim

18 Antonio Nogueira

19 Ariosto Holanda

20 Arnon Bezerra

21 Asdrubal Bentes

22 Átila Lins

23 Augusto Nardes

24 B. Sá
25 Barbosa Neto

26 Benjamin Maranhão

27 Bonifácio de Andrada

28 Cabo Júlio

29 Carlos Alberto Leréia

30 Carlos Nader

31 Carlos Willian

32 Celcita Pinheiro
33 Cleuber Carneiro

34 Colbert Martins
35 Confúcio Moura

36 Coriolano Sales

37 Costa Ferreira

38 Darci Coelho

39 Darcísío Perondi

40 Davi Alcolumbre

41 Deley

42 Delfim Netto

43 Dilceu Sperafico

44 Dr. Benedito Dias

45 Dr. Francisco Gonçalves

46 Dr. Hélio

47 Or. Pinotti
48 Or. Rodolfo Pereira

49 Edison Andrino

50 Edson Duarte
51 Eduardo Barbosa

52 Eduardo Campos
53 Eduardo Cunha
54 Eduardo Sciarra
55 Eduardo Valverde
56 Eliseu Padilha

57 Enivaldo Ribeiro

58 Eunício Oliveira

PMDB

PMOB
PP
PT
PSDB
PSDB

PMDB
PPS

PP

PPS

PMOB

PMDB

PSDB

PSB

PSDB
PFL

PSB
PFl
PFL

PPS
PMDB

PFL

PFL

PFL
PMOB

POT
PV

PP
pp

PP
PTB

POI
PMOB
POI
PMDB

PV
PSOB
PSB
PMDB
PFL
PI
PMOB
PP
PMDB

CE
PA
MA
AP

CE
CE
PA

AM

RS
PI
GO
PB
MG

MG
GO
RJ
MG
MT
MG
BA

RO

BA

MA
TO
RS

AP

RJ
SP
PR

AP
MG
SP
SP
RR
se
BA
MG
PE
RJ
PR
RO
RS
P8
CE



60 Francisco Appio
61 Gastão Vieira
62 Geddel Vieira Lima

63 Geraldo Thadeu

64 Gilberto Kassab

65 Gonzaga Mata
66 Gonzaga Patriota
67 Gustavo Fruet

68 Herculano Anghinetti
69 Hermes Parcianello
70 Homero Barreto

71 Inaldo Leitão

72 Ivan Ranzolin

73 Jackson Barreto

74 Jaime Martins

75 Jair Bolsonaro
76 Jóão Batista
77 João Correia
78 João Herrmann Neto

79 João Leão
80 João Magalhães

81 João Matos
82 Joaquim Francisco

83 Jorge Alberto

84 José Borba
85 José Chaves
86 José Divino
87 José Ivo Sartori

88 José Roberto Arruda

89 Josué Bengtson
90 Jovino Cândido
91 Juíza Denise Frossard

92 Júlio Cesar
93 Júnior Betão
94 Leonardo Vilela

95 Leônidas Cristina
96 Luciano Castro

97 Luis Carlos Heinze
98 Luiz Bittencourt
99 Luiz Carlos Santos

100 Luiz Piauhylino
101 Manoel Salvíano
102 Marcondes Gadelha
103 Marcus Vicente
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PP RS
PMDB MA
PMDB BA
PPS MG
PFL SP

PSOB CE
PSB PE

PMQB PR

PP MG
PMDB PR
PTB TO

PL PB

PP SC

PTB SE
PL MG
PTB RJ
PFL SP
PMDB AC

PPS SP

PL BA
PTB MG
PMDB SC

PTB PE
PMD8 SE

PMDB PR

PTB PE

PMDB RJ
PMDB RS

PFL DF
PTB PA
PV SP
PSDB RJ

PFL PI
PPS AC
PP GO

PPS CE
PL RR
PP RS
PMDB GO
PFL SP
PTB PE

PSDB CE
PTB PB

PTB ES
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105 Mariângela Duarte

106 Marinha Raupp

107 Maurício Quintella Lessa

108 Maurício Rands
109 Mauro Benevides

110 Mauro Lopes
111 Max Rosenmann
112 Medeiros

113 Mendes Ribeiro Filho

114 Michel Temer

115 Miguel de Souza

116 Milton Cardias
117 Miriam Reid

118 Moacir Micheletto

119 Moreira Franco

120 Neiva Moreira

121 Nelson Bornier

122 Nelson Marquezelli

123 Nelson Pellegrino

124 Nelson Trad

125 Neucimar Fraga

126 Neuton Lima
127 Nilson Pinto

1280dair

129 Olavo Calheiros

130 Osmânio Pereira
131 Osmar Serraglio
132 Osvaldo Biolchi

133 Osvaldo Reis

134 Paes Landim

135 Pastor Pedro Ribeiro
136 Pastor Reinaldo

137 Paulo Afonso

138 Paulo Bauer
139 Paulo Kobayashl

140 Pedro Chaves
141 Pedro Corrêa
142 Pedro Irujo
143 Pedro Novais
144 Philemon Rodrigues

145 Raul Jungmann
146 Reinaldo Betão
147 Renato Casagrande

148 Roberto Balestra

PT

PMDB

PSB
PT

PMDB

PMDB
PMDB
PL

PMDB

PMDB
PL

PTB
PSB
PMDB

PMDB

PDT
PMDB
PTB
PT
PMDB

PL

PTB

PSD8
PT
PMDB

PT8
PMDB

PMDB
PMDB

PFL

PMDB

PTB
PMDB
PFL

PSDB

PMDB
PP
PFL
PMDB
PTB
PPS
PL
PSB
PP

SP

RO
AL

PE
CE
MG
PR
SP
RS
SP
RO

RS
RJ

PR
RJ
MA

RJ
SP

BA

MS

ES

SP
PA

MG
AL

MG
PR

RS
TO

PI

CE
RS

SC

SC
SP
GO
PE
BA
MA
PB
PE

RJ
ES

GO



150 Roberto Pessoa
151 Rogério Silva
152 Rogério Teófilo

153 Romeu Queiroz
154 Rommel Feijó
155 Ronaldo Oimas
156 Ronaldo Vasconcellos

157 Sandra Rosado

158 Saraiva Felipe
159 Serafim Venzon
160 Simão Sessim

161 Valdemar Costa Neto
162 Vanessa Grazziotin
163 Walter Feldman
164 Wilson Santiago
165 Wladimir Costa

166 Veda Crusius
167 Zé Lima
168 Zelinda Novaes

169 Zenaldo Coutinho
170 Zico Bronzeado

171 Zonta
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PL CE
PPS MT
PFl AIL
PTB MG
PSOB CE
PSOB TO
PTB MG
PMOB RN

PMOB MG
psoa se
PP RJ
PL SP
PCdoB AM
psoa SP
PMDB PB
PMOB PA
psoa RS
pp PA
PFL BA
PSOB PA
PT AC
pp se

Assinaturas que Não Conferem

Nome do Parlamentar

1 Maria Lucia

2 Tetico

Assinaturas Repetidas

Partido

PMOB
PTB

UF

HJ
DF

Nome do Parlamentar Partido UF Assinaturas Repetidas

1 Dr. Benedito Dias PP AP 1
2 João Correia PMOB AC 1
3 Mauro Benevides PMDB CE 2
4 Neiva Moreira POT MA 1
5 Paulo Kobayashi PSDB SP 1
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Ofício nº 185/2003

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Senhor Deputado Eunício
Oliveira e outros, que "Altera as alíneas c e d, do inci
so VI, do § 3º do artigo 14 da Constituição Federal"
contém número suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;
2 assinaturas não confirmadas;
6 Assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 149, DE 2003

(Do Sr. Dr. Benedito Dias e outros)

Dá nova redação ao art. 46 da Cons
tituição Federal

Despacho: Apense - se Esta à Pec 
nº 362/2001.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Artigo único. O §3º do Art. 46 da Constituição
Federal passa avigorar com a seguinte redação:

"Art.46 .
§ 3º Cada Senador terá dois suplen

tes, observado o seguinte:
I - considerar - se - ão suplentes de

Senador os mais votados e não eleitos, en
tre os candidatos que participaram da com
petição eleitoral ".

Justificação

A presente proposta de emenda constitucional
visa sanar uma das grandes impropriedades do siste
ma eleitoral brasileiro. Com sabemos, o mecanismo
da representação implica vínculo de vontade entre re
presentante e representado. Por vontade expressa
do representado, o representante deriva seu título e

legitimidade, o qual não é transmissível de forma me
cânica a outro sem o seu consentimento. O voto é um
ato de escolha que não pode ser ignorado por nossas
instituições políticas, sob pena delas se desviarem de
seu devido princípio.

Assim, de acordo os ditames da democracia re
presentativa, elaboramos, nesta emenda, a mudança
do critério de escolha para os suplentes de Senador,
hoje nomeados pelo partido em chapa vinculada. De
acordo com a regra atual, candidatos a Senadores re
gistram seus suplentes em decorrência de comodida
des individuais e conveniências partidárias. No caso
de vacância, o eleitor se vê confrontado com um
substituto que apresenta preferências políticas que
não sofreram o escrutínio do eleitorado ou com subs
titutos que devem seu posto a eventos aleatórios ou
arbitrários e que nada devem aos princípios do man
dato representativo, uma vez que passaram ao largo
da disputa eleitoral.

Da maneira com está, o regime de suplentes
para o Senado é um incentivo para a irresponsabilida
de política e mina de forma aviltante a representação
política. De modo a cobrir esta chaga em nossa Cons
tituição, propomos a emenda acima de modo a resti
tuira suplência para Senador aos bons costumes da
representação política. Assim, segundo a emenda
ora apresentada, os suplentes de Senador passam a
ser os mais votados e não eleitos entre os candidatos
que participaram da competição eleitoral. Na ausên
cia do eleito, o segundo mais votado passa a ocupar o
cargo. Ressalte - se que não se trata de norma arbi
trária, mas de mecanismo de substituição baseado na
escolha eleitoral. Vê - se assim restaurada a legitimi
dade popular ao cargo de suplente de Senador.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2003. - Depu
tado Benedito Dias

Proposição: PEC 0149/03
Autor: Dr. Benedito dias e Outros
Data de Apresentação: 28/08/03
Ementa: Dá nova redação ao art. 46 da Constituição
Federal
Possui Assinaturas Suficientes: Sim

Total de Assinaturas:
Confirmadas: 171
Não Conferem: 15
Fora do Exercício:O
Repetidas: 58
Ilegíveis: O
Retiradas: O
Assinaturas Confirmadas

~-~--- -~- ------------ - ----- -~ ~ ~----
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1 - ADELOR VIEIRA (PMDB - SC)
2 - AGNALDO MUNIZ (PPS- RO)
3 - ALEX CANZIANI (PTB - PR)
4 - ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA)
5 - ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB - SP)
6 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
7 - ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
8 - ANíBAL GOMES (PMDB - CE)
9 - ANN PONTES (PMDB - PA)
10 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
11 - ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS)
12 - ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
-SP)
13 - ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP)
14 - ARIOSTO HOLANDA (PSDB - CE)
15 - ARNON BEZERRA (PSDB - CE)
16 - AROLDO CEDRAZ (PFL - BA)
17 - ÁTILA LI RA (PSDB - PI)
18 - AUGUSTO NARDES (PP - RS)
19 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
20 - BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)
21 - BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)
22 - CABO JÚLIO (PSB - MG)
23 - CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO)
24 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
25 - CARLOS SANTANA (PT - RJ)
26 - CHICO ALENCAR (PT - RJ)
27 - CHICO DA PRINCESA (PL - PR)
28 - CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG)
29 - COLBERTMARTINS (PPS - BA)
30 - CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO)
31 - CORIOLANO SALES (PFL - BA)
32 - CORONEL ALVES (PL - AP)
33 - CUSTÓDIO MATTOS (pSDB - MG)
34 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
35 - DARCI COELHO (PFL -TO)
36 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
37 - DILCEU SPERAF1CO (PP - PR)
38 - DR. BENEDITO DIAS (PP -AP)
39 - DR. EVILÁSIO (PSB - SP)
40 - DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
41 - OH. RIBAMARALVES (PSB - MA)
42 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
43 - E;DSON DUARTE (PV - BA)
44 - EDUARDO CUNHA (pMDB - RJ)
45 - EDUARDO PAES (pSDB - RJ)
46 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)

47 - ELlSEU PADILHA (PMDB - RS)
48 - ELlSEU RESENDE (PFL - MG)
49 - ENIO BACCI (PDT - RS)
50 - ENIVALDO RIBEIRO (PP - PB)
51 - ÉRICO RIBE;IRO (PP - RS)
52 - FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA)
53 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)
54 - FRANCISCO APPIO (PP - RS)
55 - FRANCISCO GARCIA (PP - AM)
56 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
57 - GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA)
58 - GERVÁSIO SILVA (PFL - SC)
59 - GIACOBO (PL - PR)
60 - GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
61 - GONZAGA MOTA (PSDB - CE)
62 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
63 - HUMBERTO MICHILES (PL - AM)
64 - IARA BERNARDI (PT - SP)
65 -ILDEU ARAUJO (PRONA-SP)
66 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
67 - IVAN RANZOLlN (PP - SC)
68 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
69 - JOÃO ALFREDO (PT - CE)
70 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
71 - JOÃO MENDES DE JESUS (PSL - RJ)
72 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL- MG)
73 - JOÃO TOTA(PP - AC)
74 - JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA)
75 - JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS)
76 - JOSÉ JANENE (PP - PR)
77 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE)
78 - JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA)
79 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)
80 - JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF)
81 - JOSUÉ BENGTSON(PTB - PA)
82 - JOVAIR ARANTES {PTB - GO)
83 - JOVINO CÂNDIDO (PV - SP)
84 - JÚLIO CESAR (PFL - PI)
85 - LAURA CARNEIRO (PFL- RJ)
86 - LEONARDO MATTOS (PV - MG)
87 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
88 - L1NCOLN PORTELA (PL - MG)
89 - LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP)
90 - LUIZ BASSUMA (PT - BA)
91 - LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO)
92 - LUIZ CARREIRA(PFL - BA)
93 - LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT- SP)
94 - LUIZ SÉRGIO (PT - RJ)
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95 - MANATO (PDT - ES)
96 - MARCELlNO FRAGA (PMDB - ES)
97 - MARCONDES GADELHA (PTB - PB)
98 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
99 - MÁRIO HERINGER (PDT - MG)
100 - MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - AL)
101 - MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)
102 - MAURO LOPES (PMDB - MG)
103 - MAX ROSENMANN (PMDB - PR)
104 - MEDEIROS (PL - SP)
105 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
106 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
107 - MILTON CAROlAS (PTB - RS)
108 - MILTON MONTI (PL - SP)
109 - MUSSA DEMES (PFL - PI)
110 - NEIVA MOREIRA (PDT - MA)
111 - NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP)
112 - NELSON MEURER (PP - PR)
113 - NEUCIMAR FRAGA (PL - ES)
114 - NILSON PINTO (PSDB - PA)
115 - OLIVEIRA FILHO (PL - PR)
116 - ONYX LORENZONI (PFL - RS)
117 - OSMÂNIO PEREIRA (PTB - MG)
118 - OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR)
119 - OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS)
120 - OSVALDO REIS (PMDB - TO)
121 - PAES LANDIM (PFL - PI)
122 - PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB - PE)
123 - PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
124 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
125 - PASTOR REINALDO (PTB - RS)
126 - PAULO BAUER (PFL - SC)
127 - PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ)
128 - PAULO GOUVÊA (PL - RS)
129 - PAULO KOBAYASHI (PSDB - SP)
130 - PAULO ROCHA (PT - PA)
131 - PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE)
132 - PEDRO CORRÊA (PP - PE)
133 - PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
134 - PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC)
135 - PHILEMON RODRIGUES (PTB - PB)
136 - REGINALDO LOPES (PT - MG)
137 - REINALDO BETÃO (PL -HJ)
138 - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES)
139 - RICARDO BARROS (PP - PR)
140 - RICARDO IZAR (PTB - SP)
141 - RICARTE DE FREITAS (PTB - MT)
142 - ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)

---- ~ ~------ --_. ~

143 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
144 - ROGÉRIO SILVA (PPS - MT)
145 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)
146 - RUBINELLI (PT - SP)
147 - SANDES JÚNIOR (PP - GO)
148 - SARAIVA FELIPE (PMDB - MG)
149 - SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
150 - SELMA SCHONS (PT - PR)
151 - SERAFIM VENZON (PSDB - SC)
152 - SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
153 - SEVERIANO ALVES (PDT - BA)
154 - SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG)
155 - SIMÃOSESSIM (PP - RJ)
156 - TAKAYAMA (PMDB - PR)
157 - TATICO (PTB - DF)
158 - TELMA DE SOUZA (PT - SP)
159 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)
160 - VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB -AM)
161 - VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG)
162 - VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG)
163 - WALTER FELDMAN (PSDB - SP)
164 - WASNY DE ROURE (PT - DF)
165 - WILSON SANTOS (PSDB - MT)
166 - WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
167 - YEDA CRUSIUS (PSDB - RS)
168 - ZÉ LIMA (PP - PA)
169 - ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA)
170 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)
171 - ZONTA (PP - SC)
Assinaturas que Não Conferem
1 - ADÃO PREITO (PT - RS)
2 - ANTONIO CRUZ (PTB - MS)
3 - ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR)
4 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
5 - CARLOS SOUZA (PL - AM)
6 - CARLOS WILLlAN (PSB - MG)
7 - DELFIM NETTO (PP - SP)
8 - DR. HELENO (PP - RJ)
9 - FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ)
10 - HELENO SILVA (PL - SE)
11 - ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG)
12 - JOSÉ L1NHARES (PP - CE)
13 - JOSIAS QUINTAL (PMDB- RJ)
14 - PASTOR AMARILDO (PSB - TO)
15 - ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE)
Assinaturas Repetidas
1 - ANDRÉ LUIZ (PMDB - RJ)
2 - ANN PONTES (PMDB - PA)
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3 - ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE)
4 - ÁTILA LIRA (PSDB - PI)
5 - BENEDITO DE LIRA (PP - AL)
6 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
7 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
8 - CARLOS DUNGA (PTB - PB)
9 - CARLOS NADER (PFL - RJ)
10 - CHICO ALENCAR (PT - RJ)
11 - DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA)
12 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
13 - DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)
14 - DR. EVILÁSIO (PSB - SP)
15 - DR. EVILÁSIO (PSB - SP)
16 - DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB - MG)
17 - DR. FRANCiSCO GONÇALVES (PTB - MG)
18 - DR. HELENa (PP - RJ)
19 - EDMAR MOREIRA (PL - MG)
20 - ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
SP)
21 - FERNANDO DINIZ (PMDB - MG)
22 - FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR)
23 - GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE)
24 - ILDEU ARAUJO (PRONA - SP)
25 - INALDO LEITÃO (PL - PB)
26 - JAIR BOLSONARO (PTB - RJ)
27 - JOÃO BATISTA (PFL - SP)
28 - JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PL - MG)
29 - JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE)
30 - JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF)
31 - JOSUÉ BENGTSON (PTB- PA)
32 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
33 - LEONARDO VILELA (PP - GO)
34 - LUIZANTONIO FLEURY (PTB - SP)
35 - MANATO (POT - ES)
36 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
37 - MARIA HELENA (PMDB - RR)
38 - MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS)
39 - MILTON BARBOSA (PFL - BA)
40 - MILTON CARDIAS (PTB - RS)
41 - PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB - PE)
42 - PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB - CE)
43 - PAULO GOUVÊA (PL - RS)
44 - PAULO GOUVÊA (PL - RS)
45 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
46 - REINALDO BETÃO (PL - RJ)
47 - ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
48 - ROBERTO PESSOA (PL - CE)
49 - ROMEU QUEIROZ (PTB - MG)

50 - SELMA SCHONS (PT - PR)
51 - SELMA SCHONS (PT - PR)
52 - TAKAYAMA (PMOB - PR)
53 - TATICO (PTB - DF)
54 - TATICO (PTS - DF)
55 - VALDENOR GUEDES (PP - AP)
56 - WASNY DE ROURE (PT - DF)
57 - ZICO BRONZEADO (PT - AC)

58- ZONTA (PP - SC)

SECRETARIA - GERAL DA MESA

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício nº 179 / 2003

Brasília, 1º de setembro de 2003.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário - Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário - Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Or. Benedito
Dias e Outros, que "Dá nova redação ao art. 46 da
Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;
15 assinaturas não confirmadas;
58 assinaturas repetidas;
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 93, DE 2003

(Do Sr. Pastor Frankembergen)

Cria reserva do Fundo de Participa
ção dos Municípios - FPM, destinada aos
Municípios que abrigam terras indígenas
em seus territórios.

Apense - se Este ao Plp nº 94/1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada reserva do Fundo de Partici

pação dos Municípios - FPM, destinada aos municí
pios que abrigam terras indígenas em seus territórios.

§ 2º Para os efeitos desta lei complementar, so-
mente serão consideradas Terras Indígena.s aquelas
definitivamente demarcadas e oficialmente tituladas.
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Art. 2º A reserva de que trata o art. 1º desta lei
complementar será constituída por três por cento dos
recursos do Fundo de Participação dos Municípios
FPM.

Art. 3º Os critérios técnicos de alocação dos re
cursos por Município serão definidos mediante decre
to do Poder Executivo, no prazo de noventa dias a
contar da data de publicação desta lei e considerarão
a porcentagem do território de cada Município abran
gido por Terra Indígena.

Art. 4º O Poder Executivo, através do Ministério
da Justiça, encaminhará anualmente ao Tribunal de
Contas da União os dados necessários ao cálculo
das quotas devidas a cada Município.

Art. 5º Aplica - se à distribuição da reserva do
FPM de que trata esta lei complementar, no que cou
ber, a legislação referente à distribuição do próprio
Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação

Justificação

Mais do que justa é uma compensação financei
ra aos municípios que abrigam terras indígenas em
seus territórios. Sob a ótica econômica, as reservas
indígenas tolhem as possibilidades de desenvolvi
mento das comunidades não índias. Riquezas incal
culáveis, representadas sejam por minerais nobres
do subsolo; sejam pela flora e pela fauna; sejam por
florestas exuberantes e mananciais de água que po
tencializam uma racional exploração turística, tudo
isso se torna intocável e nenhuma contrapartida rece
be o município que os possua. Por outro lado, não sa
tisfaz e nem contemporiza a afirmação de que, no mí
nimo, está se fazendo a preservação de tais riquezas
e belezas. Ao contrário - e todos sabemos disso -,
tais belezas e riquezas atiçam e atraem o malfeitor, o
fora da lei que, através de ações condenáveis e crimi
nosas, degrada o ambiente e destrói a floresta em
busca de minerais nobres; polui e envenena os rios,
com isso fazendo vítimas humanas e dizimando os
peixes; sacrifica sem freios a fauna visando o lucro fá
cil através da pele ou do animal em extinção; contra
bandeia flora e fauna, além de, não raras vezes, usar
a proteção que o Estado confere às Reservas Indíge
nas - mas que não tem como manter uma fiscaliza
ção rigorosa e diuturna -, para lá dentro esconder o
tráfico e tantas outras mazelas que danificam nosso
patrimônio, atenta contra a vida do silvícola e traz o
medo e a angústia para as comunidades não índias.

Pelo exposto, visando garantir aos municípios
que abrigam terras indígenas em seus territórios um

desenvolvimento com mais justiça; para que possam
contar com recursos necessários até mesmo para
aplicar contra os inescrupulosos exploradores do lu
cro fácil que adentram as reservas indígenas e macu
Iamsuas comunidades, conto com meus pares para a
aprovação deste Projeto de Lei Complementar.

Brasília, 2 de setembro de 2003. - Deputado
Pastor Frankembergen, (PTB - RR) .

PROJETO DE LEI Nº 1.717, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Modifica dispositivo da Lei n.º 8.080,
de 19 de setembro de 1990.

Apense - se Este ao PI nº 830/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 º O art.43 da Lei n.º 8.080, de 19 de setem

bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.43 -
§1º Os hospitalares universitários e de

ensino poderão destinar até 20%(vinte por
cento) dos seus leitos operacionais a paci
entes que se disponham a pagar pela assis
tência prestada ou que se encontrem cober
tos por planos ou seguros de saúde, em
condições similares às da Assistência pres
tada aos demais pacientes do SUS - Siste
ma Único de Saúde, admitindo - se diferen
ciações apenas no padrão da hotelaria.

§ 2º Os recursos obtidos na forma do
parágrafo anterior deverão ser integralmen
te utilizados para a manutenção do hospital
e a melhoria das condições de atendimento.

§ 3º Caberá ao Conselho Estadual de
Saúde deliberar sobre a aplicação do dis
posto no §1º, nos temos do §2º do art.1º da
Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A situação dos hospitais públicos do País é pre
ocupante: a remuneração, pelo SUS, dos serviços
prestados são flagrantemente insuficientes para co
brir custos operacionais, pondo em risco a sobrevi
vência tanto da rede própria quanto da conveniada. A
situação dos hospitais universitários e de ensino é
pior ainda.

Como forma de manter o padrão de assistência,
ensino e pesquisa, a maior parte dos hospitais univer
sitários e de ensino, trataram de buscar novas fontes
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de recursos, reservando uma proporção de seus lei
tos para pacientes particulares e de planos e seguros
de saúde, os chamados "convênios".

A presente medida tem o cuidado de assegurar,
no seu §1º a observância do princípio, insculpido no
art.196,caput, da Constituição Federal, que estabele
ce ao acesso universal e igualitário aos serviços pú
blicos de saúde, mediante a previsão de que ao aten
dimento nos hospitais universitários e de ensino, aos
paciente que se disponham a pagar pela assistência
prestada ou que se encontrem cobertos por planos de
seguros de saúde, se dê em condições simHares às
da assistência prestada aos demais pacientes do
SUS. Por fim, cabe observar a Lei n.º 8.142, que atri
bui aos Conselhos de Saúde a formulação de estraté
gias e o controle da execução da política de saúde, in
clusive nos asPectos econômicos e financeiros.

Diante do exposto solicito a especial atenção a
presente medida pelos Ilustres Pares.

Saladas Sessões, 18de agosto de 2003. - Depu
tado Carlos Nader l PFL - RJ.

PROJETO DE LEI Nº 1.823, DE 2003
(Do Sr. Geraldo Resende)

Proíbe a criação de novos cursos de
Odontologia e a ampliação de vagas nos
cursos existentes e dá outras providências.

Apense;... se Este ao PI nº 3340/2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Fica vedada a criação de novos cursos

de odontologia e a ampliação de vagas nos cursos já
existentes, até a nomeação de grupo de trabalho in
tersetorial, de âmbito nacional, integrado pelos Minis
térios e órgãos competentes para o exame de critéri
os técnicos educacionais e sanitários em que se leve
em conta:

I - a necessidade de democratizar a educação
superior na área de odontologia;

11 - a necessidade de formar odontólogos com
perfil, número e distribuição adequados ao Sistema
Único de Saúde;

111- a necessidade de estabelecer desenhos pe
dagógicos compatíveis com a proposta nacional de
organização da atenção à saúde no País; e,

IV - a necessidade de definição de normas para
validação de cursos de odontologia realizados no ex
terior considerando, entre outros aspectos, o currícu
lo escolar, a carga horária e os acordos de reciproci
dade bi ou multilaterais.

Art. 2º O Poder Executivo, ouvido o Conselho
Federal de Odontologia, regulamentará, no prazo de

180 dias, a contar da publicação desta Lei, normas
específicas para a criação de novos cursos de odon
tologia, ampliação das vagas existentes e validação
dos cursos realizados no exterior.

Art. 3º Os Conselhos de Saúde e de Educação
deverão favorecer a integração e articulação das ins
tituições de ensino com o SUS, fortalecendo as par
cerias de forma que as universidades e órgãos forma
dores em geral também se responsabilizem pela ca
pacitação continuada dos odontólogosapós a gradu
ação; e que tenham, como parte da sua missão .insti
tucional, o aperfeiçoamento do SUS em sua região e
a educação continuada dos profissionais da rede.

Art.4º Ficará a cargo do Ministério da Educação
e da Saúde a deliberação definitiva, em conjunto, so
bre a abertura de novoscursos e a ampliação das va
gas dos cursos de odontologia já existentes.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam - se as disposições em contrário.

Justificação

De acordo com o Conselho Federal de Odonto
logia, existe hoje, no Brasil, 1.52 (cento e Cinqüenta e
dois) cursos de graduação em Odontologia, forman
do, anualmente, cerca de 13.500 (treze mil e quinhen
tos) novos profissionais, muitos dos quais sem ade
quada formação, em conseqüência da má qualidade
do ensino em muitos cursos. Assim, como na questão
que envolve a Medicina, há também a necessidade
de se proteger a população cóntra a grave ameaça
resultante dos cursos de má qualidade, objetivo fina
lístico deste Projeto de Lei.

O aumento do número de profissionais em rela
ção à população não tem sido um indicador da melho
ria dos níveis de saúde bucal tendo em vista que a
magnitude do problema da cárie dental no Brasil des
creve uma prevalência de 3,5 dentes atacados pela
cárie em crianças com três anos de idade e o dobro
para seis anos, quando esse ataque já atinge metade
dos dentes permanentes. A proporção da cárie se
eleva de acordo com a idade nos seguintes termos:
aos sete anos, a dentição permanente já tem um índi
ce de 2,8 dentes CPO (cariados, perdidos e obtura
dos); aos onze anos, 5,á;aosquatorze, 11,2. Na faixa
etária de quinze a vinte anos, 15; na de vinte a vinte e
cinco, 18,2; na de trinta a quarenta, 22; de cinqüenta
a sessenta, 26,4.

Emparte, esta situação pode ser explicada por
que existe enorme concentração de profissionais em
grandes centros urbanos em detrimento de cidades
menores. A regionalização de escolas, por outro lado,
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não é um fator de fixação de profissionais nas respec
tivas regiões, sendo esta questão controlada pelo
mercado e uma série de condições econômicas, soci
ais e culturais, entre outras.

Em sua maioria, os cursos de odontologia são
de entidades particulares, tornando - se inacessíveis
aos alunos de baixa renda. Ou seja, o aumento de va
gas, necessariamente, não traduz, por si só, demo
cratização de acesso à escola, por parte da popula
ção.

A proliferação indiscriminada de novos cursos
de Odontologia visando interesses políticos e econô
micos e não a necessidade de atendimento das ne
cessidades da nossa população deve ser denunciada
e combatida por todos os que acreditam que a quali
dade do ensino superior precisa ser recuperada, para
que se restaurem a credibilidade e o respeito pelas
profissões e pelos profissionais.

Para garantir uma escola integrada com os ser
viços, com gestão democrática e horizontalizada, que
problematize continuamente as questões de saúde
de cada região, atribuímos aos Conselhos de Saúde
e Educação, além das responsabilidades que lhe são
inerentes, a proposição de mudanças com e para a
sociedade, por exemplo, em cursos de extensão.
Esperamos, desta forma, garantir uma escola que
seja orientada para o ser humano, que produza um
profissional qualificado do ponto de vista científico,
técnico, humano, ético, crítico, atuante e comprometi
do socialmente com a luta pela saúde de seu povo.

Com o apoio de nossos eminentes pares para o
aperfeiçoamento deste Projeto de Lei, estaremos
transformando - o em Lei das mais oportunas para o
nosso País.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2003. - Depu
tado Geraldo Resende - PPS/MS.

PROJETO DE LEI Nº 1.824, DE 2003
(Do Sr. Rubens Otoni)

Dispõe sobre o exercício da profis
são de Esteticista e Cosmetologista, e dá
outras providências.

Apense - se Este ao PI nº 998/2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1 º É reconhecido o exercício da profissão de

esteticista e cosmetologista aos diplomados, em nível
médio, por instituições públicas ou privadas, reconhe
cidas pelo órgão competente do Poder Executivo.

§ 1º Os diplomas de esteticista e cosmetologista
conferidos por cursos regulares no exterior terão a
mesma validade que os nacionais.

~~~ ----- ----

§ 2º Quem exercer a profissão de esteticista e
cosmetologista na data da publicação desta lei pode
rá, no prazo de 6 (seis) meses, requerer licença defi
nitiva para o exercício da profissão.

Art. 2º No prazo de 2 (dois) anos, serão regula
mentados e implantados os cursos de esteticista e
cosmetologista nas instituições oficiais de ensino mé
dio que mantenham cursos na área biomédica.

Art.3º São atividades privativas do esteticista e
cosmetologista:

1-aplicação de métodos e processos, físicos ou
bioquímicos, que visam melhorar o desempenho cor
poral, corrigindo defeitos de postura, estética ou dinâ
mica pessoal.

11- correção de defeitos da pele, produzidos por
difusão glandular ou por agentes físicos e químicos
externos, empregando corretivos físicos, químicos ou
biológicos.

111 - ensino das cadeiras de Cosmetologia e
Estética Humana ou anatomia e fisiologia Estética
nos cursos destinados a formar cosmetologistas e es
teticistas.

Art. 4º Os profissionais de que trata o Art. 1º
desta Lei podem exercer:

I - a direção de serviços em estabelecimentos
públicos ou privados onde se exijam esteticista e cos
metologista.

11 - o magistério de curso médio de que trata o
inciso 111 do artigo anterior.

111 - a supervisão de profissionais e alunos em
trabalhos técnicos e práticos de esteticista e cosme
tologista.

Art.5º Os cursos de que trata o Art. 2º deverão
ser registrados no órgão competente do Poder Exe
cutivo.

Art.6º Caberá ao Ministério da Saúde, com auxi
lio das repartições sanitárias dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a fiscalização do exercício
da profissão de esteticista e cosmetologista.

Art.7º O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias de sua publicação.

Art.8º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Em razão do disposto no Art. 5º Inciso XIII, da
Constituição Federal que garante o "livre exercício de
qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;" es
tudiosos do assunto são unânimes no entendimento
de que a regulamentação do exercício profissional,
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de qualquer profissão, só se justifica em defesa da
sociedade, globalmente, considerada, e não emdefe
sa de interesses corporativos dessa ou daquela cate
goria profissional .

Existe consenso de que só se justifica a regula
mentação das profissões cujo exercício por inabilita
dos ou inescrupulosos possa causar danos à saúde,
ao patrimônio ou à liberdade das pessoas.

Nesse sentido, a ciência da cosmetologia estu
da todas as substâncias empregadas nos cosméticos
que tanto podem ser inócuas para a saúde, como os
óleos naturais de origem mineral, vegetal ou animal,
ou altamente tóxicos, a exemplo do chumbo, bismuto,
mercúrio, arsênio e cobre.

Como qualquer produto químico, sua manipula
ção deve ser cercada de cuidados para que não pro
duza qualquer tipo de doença, contaminação ou mau
estar físico aos seus usuários.

Inclui-se no mesmo grupo dos esteticistas e os
cosmetologístas quando se percebe a unidade de ob
jetivos, quais sejam a aplicação de produtos ou a utili
zação de equipamentos diversos para melhorar o
conforto e a aparência do ser humano.

Isso significa que a aplicação de cosméticos e
produtos embelezadores requer bons conhecimen
tos de dermatologia, de toxicologia, de endocrinolo
gia e outros ramos da medicina e da higiene, exige
formação profissional em curso especializado, sem
embargo de seus indispensáveis recursos percepto
sensoriais para avaliar e planejar a terapêutica ade
quada.

Portanto, a profissão de que trata este projeto
de lei, encontra-se dentre aquelas cujo exercício deve
ser criteriosamente regulado em lei, protegendo as
sim, a sociedade contra a incompetência e o charlata
nismo.

Sala das Sessões,28 de agosto de 2003. - Depu
tado Rubens Otoni.

PROJETO DE LEI Nº 1.835, DE 2003
(Do Sr. José Roberto Arruda)

Altera o artigo 318 da Consolidaçilo
das Leis do Trabalho - CLT.

Apense-se Este ao PI337/2003.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 318, da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto - Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 318 Num mesmo estabellecimento
de ensino, não poderá o professor ministrar,
por turno, mais de quatro aulas consecuti
vas, nem mais de seis, intercaladas por in
tervalos, observados os limites de oito aulas
diária e jornada não superior a quarenta ho
ras semanais." (NR)

Art.2º Esta Lei entra em vigorna data de sua pu
blicação.

Justificação

A CLT impede o professor dar, por dia, mais de
quatro aulas consecutivas, nem mais de seis, interca
ladas. Essa restrição tem provocado grandes dificul
dades tanto para as instituições de ensino como para
seus respectivos professores.

A exigência legal tem levado um número signifi
cativo de profissionais professores ao desconforto de
acumular a sua, já árdua, atividade docente à neces
sidade de translado entre um estabelecimento e outro
para complementar sua possível carga horá.ria de tra
balho semanal de quarenta horas.

A dificuldade de translado apenas exemplifica
parte da demanda de tempo e desgaste físico propor
cionado ao professor. Outros desgastes poderiam a
este serem somados agravando ainda mais a situa
ção aqui apontada. Entre tantos outros, poderíamos,
a título de melhor elucidação da conveniência da ma
téria, citar:

1. Queda no nível de dedicação dos profissiona
is pelas dificuldades por seu regime de trabalho;

2. Desprendimento de tempo para atendimento
de características diferentes existentes em estabele
cimentos de ensino distintos;

3. Atendimento a rotinas de serviço diferencia
dos em estabelecimentos de ensino distintos;

4. Consultas a material didático por demais dife
renciados para atendimento a planejamentos distintos;

5. Evasão de investimentos em sua capacitação
em serviço;

6. Dificuldades de atendimentos às convoca
ções extraordinárias de estabelecimentos distintos
(reuniões de Pais e Conselhos de Classe) compro
metendo a qualidade de sua atuação profissional.

Dessa forma, a alteração proposta para o art.
318, da CLT, atenderia tanto aos anseios dos estabe
lecimentos de ensino quanto dos professores, uma
vez que daria maior flexibilidade às escolas para
montar agrade horária, garantiria aos professores um
maior número de horas aula em uma mesma institui-
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ção e, com a limitação de jornada máxima diária e se
manal, evitaria o trabalho excessivo dos docentes.

Tendo em vista a indiscutível necessidade de
atualizar a nossa legislação, submeto à consideração
dos ilustres senhores Deputados o presente Projeto
de Lei, na expectativa de que ele mereça a sua apro
vação.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2003. - Depu
tado José Roberto Arruda.

PROJETO DE LEI NQ 1.850, DE 2003
(Da Sra. Selma Schons)

Altera a redação do art. 30. da Lei
5.859, de 11 de dezembro de 1972, que
dispõe sobre a concessão de férias do
empregado doméstico e dá outras provi
dências.

Apense-se Este ao PI nº 6402/2002.

Art. 1º. O art. 3°. da Lei 5.859, de 11 de de
zembro de 1972, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3º. O empregado doméstico terá
direito a férias anuais na forma prevista no
Capítulo IV, excetuado-se o disposto na Se
ção 111 e no parágrafo 2º do art. 135 da Con
solidação das Leis Trabalhistas."

Art. 2º O presente projeto de lei entrará em vigor
a partir de sua publicação.

Justificação

Apesar da clara intenção do legislador constitu
cional de estender o direito de férias anuais ao traba
lhador doméstico nos mesmos moldes definidos aos
demais trabalhadores, a ausência de regulamenta
ção sobre o tema engendrou divergentes interpreta
ções na doutrina e jurisprudência trabalhista.

Na véspera de completar quinze anos de vigên
cia da atual Constituição Federal, o próprio Tribunal
Superior do Trabalho não foi capaz de unificar o en
tendimento sobre questões como o direito a férias
proporcionais ao trabalhador doméstico, visto que os
diversos colegiados do órgão maior daquela Justiça
especializada vêm decidindo de forma diversa.

Também em relação ao período de gozo das fé
rias, prevalece a dúbia interpretação dos Tribunais e
da doutrina jurídica, ora afirmando prevalecer o texto
consolidado, ora afirmando a vigência do art. 30. da
Lei 5.859 de 11 de dezembro de 1972. Esta situação
traz insegurança, inclusive, ao empregador domésti
co, que não sabe se concede vinte dias úteis ou trinta

dias corridos de férias ao seu empregado, pois diver
gentes são as posições a respeito do assunto.

De outro lado, excetuando-se a adoção das féri
as coletivas, na qual entendemos ser inviável a apli
cação do vínculo de trabalho doméstico, não existe
nenhuma justificativa plausível para continuar a dis
criminação do trabalhador doméstico em relação ao
seu direito constitucional de gozo de férias anuais.

Faz-se necessário excluir também a aplicação
do art. 135, § 2º da CLT aos domésticos, eis que não
se mostra necessário nem razoável obrigar o empre
gador doméstico a anotar as férias do trabalhador no
livro de registro dos empregados.

Como frisamos anteriormente, este projeto tem
como objetivo fazer prevalecer o entendimento do le
gislador constitucional e, também, resolver o impasse
criado pelas dúbias interpretações doutrinárias e juris
prudenciais a respeito do tema abordado, além de, é
claro, fazer-se justiça à classe profissional dos empre
gados domésticos, historicamente, discriminada e
desvalorizada, apesar decumprir valioso mister social.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Deputada Selma Schons.

PROJETO DE LEI NQ 1.852, DE 2003
(Do Sr. Fernando Ferro)

Institui o dia 17 de outubro como o
"Dia Nacional da Música Popular Brasileira".

Às Comissões de Educação e Cultura;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54 RICO) - Art. 2411

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído, no calendário das efemé

rides nacionais, o Dia Nacional da Música Popular
Brasileira, a ser comemorado no dia 17 de outubro 
data natalícia da compositora e maestrina Chiquinha
Gonzaga.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A instituição de datas comemorativas e home
nagens a determinadas figuras da História de nosso
País tem por finalidade precípua o resgate da memó
ria brasileira como instrumento de afirmação da cida
dania e de valorização da identidade nacional.

A própria Constituição de 1988, corroborando
com esse preceito, estabeleceu, em seu art. 215, §
1º, que "a lei disporá sobre a fixação de datas come
morativas de alta significação para os diferentes seg
mentos étnicos nacionais".

--- ------------
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o presente projeto de lei, ao instituir o "Dia Naci
onal da Música Popular Brasileira" vai nessa direção.
A Música é, entre todas as manifestações artísticas
brasileiras, a que mais acentuadamente revela a ri
queza de nossa diversidade cultural e regional.

Estamos sugerindo que a instítuição dessa efe
méride seja comemorada anualmente, no dia 17 de
outubro, data natalícia de Francisca Edwiges Neves
Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga
(1847 - 1935). A adoção desse dia é uma forma de
homenagear a primeira maestrina do país que, em
pleno século XIX, quando predominava a música eu
ropéia nos salões da aristocracia brasileira, desafiou
os costumes de sua época e ousou trazer os ritmos
africanos para suas composições musicais.

Além disso, Chiquinha Gonzaga era uma mu
Iherantenada com as grandes questões de seu tem
po. Lutou pela abolição da escravatura e pela causa
republicana, tendo sido também a precursora na de
fesa dos direitos autorais dos compositores e teatró
logos. Foi autoradaprimeira marcha carnavalesca do
país, "ô Abre Alas" (1899), ainda hoje executada nos
bailes mominos. Juntamente com o flautista Joaquim
Calado, introduz um novo estilo musical que depois
passou a ser chamado de choro ou chorinho. Sua
produção artístico - cultural deixou marcas na cultura
brasileira, contabilizando cerca de 77 peças teatrais e
2 mil composições rnusicais.

A instituição de.uma data comemorativa à uma
rica tradição brasileira constitui o reconhecimento à
nossa diversidade cultural, além de prestar uma justa
homenagem a Chiquinha Gonzaga, razão pela qual
solicito dos meus Pares a aprovação da matéria.

Sala dasSessões, de setembro de 2003. - Depu
tado Fernando Ferro.

PROJETO DE LEI N2 1.862, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Dispõe sobre o exercício da profis
são de esteticista e cosmetologista, e dá
outras providências."

Apense-se Este ao PI nº 1.824/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 º É reconhecido o exercício da profissão

de esteticista e cosmetologista aos diplomados,
em nível médio, por instituições oficiais ou particu
lares, reconhecidos pelo órgão competente do Po
der Executivo.

§1º Os diplomas de esteticista e cosmetologista
conferido por cursos regulares no exterior terão a
mesma validade que os nacionais.

§2º Quem exercer a profissão de esteticista e
cosmetologista na data da publicação desta lei pode
rá, no prazo de 6(seis) meses, requerer licença defini
tiva para o exercício da profissão.

Art.2º No prazo de 2(dois} anos. Serão regula
mentados e implantados os cursos de esteticista e
cosmetologista nas instituições oficiais de ensino mé
dio que mantenha cursos na área biomédica.

Art.3º São atividades privativas do esteticista
cosmetologista:

1- aplicação de métodos e processos, físicos ou
bioquímicos, tende a melhorar o desempenho corpo
ral, corrigindo defeitos de postura, estática ou dinâmi
ca pessoa:

11- correção de defeitos da pele, produzidos por
difusão glandular ou por agentes físicos e químicos
externos, empregando corretivos físicos, químicos ou
biológicos.

111 - ensino das cadeiras de Cosmetologia e
Estética Humana ou anatomia e fisiologia Estética
nos cursos destinados a formas cosmetologista e es
teticistas.

Art. 4º. Os profissionais de que trata o art. 1º
desta Lei podem exercer:

I - a direção de serviços em estabelecimentos
públicos ou privados onde se exijam esteticista e cos
metologistas:

11 - o magistério de curso médio de que trata o
inciso 111 do artigo anterior:

111 - a supervisão de profissionais e alunos em
trabalhos técnicos e práticos de Cosmetologista.

Art.5º. Os concursos de que trata o art. 2º deve
rão ser registrados no órgão competente do Poder
Executivo.

Art.6º. Caberá ao ministério da saúde com auxi
lio das repartições sanitárias dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, a fiscalização do exercício
da profissão de Cosmetologista e esteticista,

Art.7º. O poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei no prazo de noventa dias de sua publica
ção.

Art.8º Está Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Em razão do disposto no art. 5º. Inciso XIII, da
Constituição Federal que garante o livre "exercício de
qualquer trabalho, oficio profissão, atendimento as
qualificações profissionais que a lei estabelecer, os
estudiosos do assunto são unânimes no entendimen
to de que a regulamentação do exercício profissional,
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de qualquer profissão, só se justifica em defesa da
sociedade, globalmente, considerada, e não em defe
sa de interesse corporativos dessa ou daquela cate
goria profissional .

Em que passe a divergência de opiniões mani
festadas durante o referido seminário, houve consen
so entre os participantes sobre o principal em debate:
só justifica a regulamentação daquelas profissões
cujo exercício por inabilitados ou inescrupulosos
pode causar danos à saúde, ao patrimônio ou à liber
dade das pessoas.

A ciência da cosmetologia estuda todas as
substâncias empregadas nos cosméticos que tanto
podem se inócuas para a saúde, como os óleos natu
rais de origem mineral vegetal ou animal, ou altamen
te tóxicos, a exemplo do chumbo, bismuto, mercúrio,
arsênio e cobre.

Como qualquer produto químico, sua manipula
ção deve ser cercada de cuidados para que não pro
duza qualquer tipo de doença, contaminação ou mau
estar físico aos seus usuários.

Quando incluo no mesmo grupo de esteticista e
o cosmetologista é que percebo sua unidade de obje
tivo: a aplicação de produtos ou a utilização de equi
pamentos diversos para melhorar a aparência do ser
humano.

Isso significa que a aplicação de cosméticos e
produtos embelezadores requer bons conhecimentos
de dermatologia, de toxicologia,

de endocrinologia e outros ramos da medicina e
da higiene, exige formação profissional em curso es
pecializado, sem embargo de seus indispensáveis re
cursos perceptosensoriais para avaliar e planejar a
terapêutica adequada.

Como se vê, a profissão de que trata este proje
to, encontras-se entre aquelas cujo exercício deve
ser criteriosamente regulado em lei protegendo as
sim, a sociedade contra a incompetência e o charlata
nismo.

Sala das Sessão, 3 de setembro de 2003. - Depu
tado Carlos Nader

PROJETO DE LEI Nº 1.865, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Modifica dispositivo da Lei n.º de
7.210, de 11 de julho de 1984."

Apense-se Este ao PI nº 400/2003.

o Congresso Nacional decreta:
Art.1 º O art. 200 da Lei nº 7.210, de 11 de julho

de 1984, passa a vigor com a seguinte redação:

"Art. 200. O preso ou condenado que dispõe de
recursos financeiros próprios ressarcirá o Estado pe
las despesas com ele efetuadas durante sua perma
nência em estabelecimento prisional, independente
mente da remuneração prevista no "caput" do art. 29
desta lei.

§1º O produto de arrecadação decorrente do
ressarcimento ao Estado, previsto no "caput" deste
artigo, reverterá para a manutenção e melhoria dos
estabelecimentos penais.

§ 2º As despesas previstas no "caput" deste arti
go compreendem as efetuadas com alimentação,
vestuário e higiene, bem como as odontológicas, mé
dicas e farmacêuticas."

Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Duas razões me levou a apresentar a presente
proposição que ora submeto aos Ilustres Pares: a pri
meira, decorre de mostrar-se tíbia a atual previsão de
ressarcimento contida na lei de Execuções Penais.
Para demonstrá-lo, é suficiente evidenciar os gastos
com presidiários, que se elevam ao mesmo patamar
dos valores despendidos com policiais. Tal razão, por
si só, evidencia também que o sistema é realimenta
dor cíclico e defeituoso de delinqüentes e, por isso, si
multaneamente, retribui mais ao detento que ao pres
tador de serviços ao Estado, delicado à manutenção
da ordem.

A segunda razão da proposição tem sede na
presunção legal contido no art. 29 da Lei n.º 7.210/84,
de que os detentos não dispõe de meios próprios
para enfrentar as despesas prisionais, dependendo,
antes, da remuneração por trabalhos durante o perío
do de internação. Ora, esse entendimento é tendenci
oso, porquanto há crimes e criminosos de diferentes
naturezas e etiologias. Há os que são pobres, em sua
maioria, mas há também os ricos, que podem arcar
com a reparação pecuniária imediata dos danos cau
sados à sociedade e também com as despesas que
derivam de sua permanência nos estabelecimentos
prisionais. Entre os últimos, estão os criminosos "de
colarinho branco" , os banqueiros do "jogo do bicho" ,
os envolvidos com o narcotráfico, etc.

Além disso, o ressarcimento de despesas com a
estada e, da mesma forma, a reposição do alcance fi
nanceiro, quando objeto do delito, não obstam as prá
ticas laborativas que, a nosso ver, já deveriam estar
substituindo, em elevados percentuais, as prisões e
reclusões. De fato, a prestação de serviços á comuni-
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dade, o exercício de atividades profissionais ou a pro
fissionalização-e o pagamento das despesas des
pendidas com os condenados são as únicas formas
de o Estado diminuir e reorientar as populações car
cerárias.

A redação anterior do art. 200 da Lei de Execu
ções Penais especificava que o "condenado por cri
me político não está obrigado ao trabalho". Conside
ro que o ócio total, como alternativa, só pode gerar
conseqüências negativas. Não é sem razão que a
moderna Psicologia constantemente lança mão da
laborterapia ou terapia ocupacional, como forma de
tratamento aos desajustes emocionais, sociais e/ou
psicológicos.

Não há, portanto, razão para se privar o con
denado por motivos políticos de uma atividade re
gular, que o mantenha integrado à sociedade, ain
da porque seu crime não o torna perigoso ao con
vívio social.

Entendo, que a destinação do produto arreca
dado à manutenção dos estabelecimentos penais,
bem comú a melhoria dos mesmos, será uma forma
de reduzir a superlotação que hoje os caracteriza,
concedendo um mínimo de dignidade à vida dos en
carcerados.

Diante do aqui exposto solicito aos Ilustres Pa
res a aprovação da presente medida.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Carlos Nader.

PROJETO DE LEI Nº 1.868, DE 2003
(Do Sr. Dr. Hélio)

Obriga os comerciantes de tintas
tipo spray ou similares a manter registro
sistemático dos compradores das merca
dorias.

Apense-se Este ao PI nº 7425/2002.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os comerciantes de produtos conheci
dos como tinta spray e similares são obrigados a
manter registro sistemático de compradores desses
produtos.

Parágrafo único; Do registro constarão, obri
gatoriamente, número da nota fiscal, quantidade
adquirida, nome, endereço e identificação do com
prador.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Várias vantagens podem advir da implementação
da medida que propomos no presente Projeto de Lei.

Os "sprays" de tinta ou similares, são algumas
vezes utilizados de·forma à atingir monumentos cultu
rais, edificações publicas e mesmo prédios residenci
ais, comerciais e industriais, prejuízo econômico,
bem como ao turismo, impedindo a convivência har
moniosa com uma cidade atrativa e limpa.

Vale excepcionar, a atuação de "grafiteiros" per
feitamente reconhecidos, atuantes artísticos, de for"
ma não anônima.

Certos tipos de spray, podem e estão sendo
usados como componente para o fabrico manual de
modalidade de substância tóxico - alucinógena por
crianças e jovens.

Dessa forma, o referido controle que propomos,
através do Projeto de Lei, terá várias utilidades, po
dendo constituir-se em um referencial para detectar
pontos de eventual consumo de spray fora dos pa
drões razoáveis, o que pode auxiliar uma eventual in
vestigação policial, além de dificultar, devido à exi"
gência que propomos, a sua compra, de forma indis
criminada.

Indiretamente, a restrição na comercialização
de spray pode diminuir seu consumo e, com isso, os
efeitos maléficos da camada de ozônio, que dificulta a
penetração de raios infra- vermelhos, contribuindo
dessa forma para o "efeito estufa".

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Depu
tado DI'. Hélio, PDT/SP.

PROJETO DE LEI Nº 1.872, DE 2003
(Do Sr. Durval Orlato)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do
exame "Emissões Otoacústicas Evoca
das - EOA", conhecido como "teste da
orelhinha" para todos os recém nascidos
no País

Apense-se Este ao PI nº 6.951/2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído em todo o território nacio

nal o exame chamado de "Emissões Otoacústicas
Evocadas - EOA", conhecido como" teste da orelhi
nha " para todos os recém nascidos no País.

Parágrafo único. O teste mencionado no caput
deste artigo será obrigatório e gratuito em todas as
maternidades, hospitais, postos e centros de saúde
públicos e nas maternidades e hospitais privados
conveniados ao Sistema Único de Saúde.
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Art. 2º As instituições citadas no art.º anterior,
deverão entregar aos responsáveis pelo recem-nas
cido, além dos documentos previstos em lei, o resul
tado de Emissões Otoacústicas Evocadas - EOA.

Art. 3º Caberá às instâncias gestoras do Siste
ma Único de Saúde, em cada esfera de governo, dis
por sobre o planejamento, organização, fiscalização,
orientação às famílias, e demais procedimentos indis
pensáveis ao cumprimento desta lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor a partir da data de
sua publicação e revogadas as disposições em con
trário.

Justificação

A surdez é muito mais comum do que se pensa.
A cada grupo de 1.000 bebês que nasce no Brasil, em
média 3 sofrem de deficiência auditiva. A doença po
deria ser identificada e tratada a partir dos primeiros
meses, o que aumentaria muito as chances de reabili
tação da criança. Nos EUA, a triagem auditiva neona
tal vem sendo realizada desde 1990.

Em média, a idade de diagnóstico da surdez no
Brasil é nos quatro anos, fase em que o desenvolvi
mento da fala e da Iiguagem já estão seriamente pre
judicados. Por causa do seu mundo silencioso, a cri
ança perde a fase mais importante da aquisição da
linguagem e, consequentemente, terá dificuldade de
comunicação e de se relacionar socialmente.

O ideal, segundo os fonoaudiólogos, é que toda
criança, ao nascer, seja submetida a um exame cha
mado de Emissões Otoacústicas Evocadas - EOA,
conhecido por "teste da orelhinha", que avalia se o
bebê apresenta perda auditiva.

O PL 3842/1997 e seus apensados, PL
2381/2000 e PL 4873/2001 já tramitaram nesta casa
com vários pareceres pela sua aprovação e foram ar
quivados nos termos do Artigo 105 do regimento Inter
no. Penso que já passou do momento em fazermos pre
venção adequada nas políticas de Saúde,que é melhor
para o cidadão e mais econômico futuramente.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003. 
Durval Orlato, Deputado Federal PT/SP.

PROJETO DE LEI Nº 1.889, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Modifica dispositivo do Decreto 
Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943".

Apense-se Este ao PI nº 431/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 º O caput do art.458 da Consolidação das

Leis do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art.458 Salvo ajuste individual ou co
letivo, compreendem-se no salário, para os
efeitos legais, além do pagamento em di
nheiro, as prestações In natura ou utilidades
que o empregador, por força de contrato ou
de costume, fornecer habitualmente, ao em
pregado, em caso algum, será permitido o
pagamento com bebidas alcoólica, produtos
fumageiros ou drogas nocivas."

Art.2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O salário In natura pode ser conceituado como o
complemento salarial pago pelo empregador ao em
pregado em utilidades vitais ao trabalhador, por força
de contrato de trabalho ou do costume.

Além do salário fixo pago em dinheiro, tornou-se
prática usual, sobretudo aos empregados domésticos
e altos executivos, o fornecimento de inúmeras utili
dades. Sobretudo os altos funcionários das empre
sas, particularmente dirigentes, são remunerados
com uma parcela em dinheiro acompanhada de diver
sos acessórios não pecuniários, como automóvel,
cartão de crédito, habitação, pagamento de contas
domésticas, telefone celular etc. O salário In natura,
aparentemente simples, torna-se conflituoso caso se
confronte o fato e a norma.

Se, em relação ao salário In natura, a interpreta
ção e a aplicação do artigo 458, não fosse tão proteci
onista, a realidade do trabalhador hoje, seria outra:
menos problemática e menos traumática. Nestes ter
mos, o artigo 458, da CLT, por evidente e natural po
tencialização de ônus, acaba por cancelar a boa von
tade do empregador de criar um benefício extra, re
dundando, assim, em prejuízo do próprio empregado.

Faz-se necessário, portanto, modificar o artigo
458, para que desta forma não apenas incentivar o
empregador a proporcionar

ao empregadomelhores condições de trabalho,
mas sobretudo evitam-se situações renitentes e pre
judiciais ao empregado, colocando em risco muitas
vezes seu próprio emprego, em face das garantias
que a norma lhe proporciona.

Diante do exposto, solicito a acolhido pelos Ilus
tres Pares.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Carlos Nader.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ng 609, DE 2003

(Do Sr. Osvaldo Coelho)

Susta, parcialmente, a aplicação do
disposto no art. 19 , do Decreto ng 4.526,
de 18 de dezembro de 2002.

Apense-se Este ao Pdc nº 8/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica sustado para as EmpresasPúblicas

de Direito Privado que integram os Orçamentos Fis
cal e da Seguridade Social da União a aplicação do
disposto no Art.1º, do Decreto nº 4.526, de 18 de de
zembro de 2002.

Art. 2º. O Poder Executivo terá o prazo de trinta
dias, a partir da publicação do presente Decreto ~e

gislativo, para adotar as providências necessárias
para revalidar, no Sistema deAdministração Finance
ira - SIAFI, os Restos a Pagar que foram cancelados
por força do Decreto nº 4.526, de 18 de dezembro de
2002.

Art. 3º. Fica o Tribunal de Contas da União 
TCU responsável pela fiscalização do cumprimento
do presente Decreto Legislativo, adotando as provi
dências necessárias com essa finalidade, bem como
informar ao Congresso Nacional, trinta dias após o
prazo fixado no artigo anterior, quanto ao atendimen
to do presente dispositivo legal.

Art. 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2003.

JUstificação

O Decreto nº 4.526, de 18 de dezembro de
2002, obrigou os órgãos e unidades orçamentárias do
Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social, a cancelarem os Restos a
Pagar inscritos em 2001 e em exercícios anteriores
que não foram pagos até 31 de dezembro de 2002.

Esse dispositivo legal se aplica às Empresas
Públicas de Direito Privado que integram as esferas
Fiscal e da Seguridade Social do Orçamento da
União, não se aplicando às demais Empresas que
compõem o Orçamento de Investimento das Estatais.

Ora, os Restos a Pagar Processados "são refe
rentes a empenhos executados, liquidados e, portanto,
prontos para pagamento, ou seja, o direito do credor já
foi verificado, conforme disposições contidas nesta lei"
("A Lei 4.320 Comentada", de J. Teixeira Machado Jr.
E Heraldo da Costa Reis - 30ª edição, fls. 93).

Diferentemente da Administração Direta, Funda
cional e Autárquica, as Empresas Públicas estão sujei
tas ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comer
ciais, trabalhistas e tributários, nos termos do artigo 173
da Constituição Federal, §1º - inciso 11 e § 2º.

Dessa forma, o Decreto nº 4.526/02 não pode
ser aplicado às Empresas Públicas de Direito Priva
do, mesmo sendo integrante dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social, haja vista que a determina
ção do Decretonão é extensivo à iniciativa privada, a
qual está sujeita a diversos tipos de penalidades por
inadimplência de pagamentos.

Exemplifica-se com a Companhia de Desenvol
vimentodo Vale do São Francisco-CODEVASF, que
além de ser uma Empresa Pública de Direito Privado
também é um "órgão e unidade orçamentária do Po
der Executivo, constante do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social" e, por força do citado Decreto, os
Restos aPagar inscritos em 2001 foram cancelados,
em abril do corrente ano.

Os cancelamentos procedidos referem-se a dí
vidas assumidas por aquela Empresa, para a execu
ção de obras de pequeno porte, porém de grande re
levãncia para os municípios do semi-árido nordestino,
contratadas, em sua maioria, junto a pequenos e mé
dios erTlpresários, os qua.is, por não receberem seus
créditos estão, por sua vez, deixando de pagar a seus
redores, gerando uma cadeia de inadimplência,
agravando, ainda mais, .a crise sócio-econômica pre
dominante naquela região.

O Decreto Legislativo proposto foi elaborado
com amparo no Art. 49, inciso V da Constituição Fe
deral ("sustar os atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem dó pod(fJr regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa"), hajavista que não foicon
siderada a peculiaridade jurídica das Empresas Públi
cas de Direito Privado que integram os Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, por ocasião da edição
do Decreto nº 4.526, de 18 de dezembro de 2002.

Sala das Sessões; 28 de agosto de 2003. - De
putado Osvaldo Coêlho, PFUPE.

TRANSCRiÇÃO DOS DISPOSITIVOS CITADOS

DECRETO Ng 4.526,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002.

Dispõe sobre o cancelamEmto dos
Restos a Pagar inscritos em 3'1 de de
zembro de 2001 e em exercícios; anterio
res, e dá outras providências.



I - Relatório

MENSAGEM Nº 231, DE 1997

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de fevereiro de 1997, que renova a
concessão da Rádio Santo Ângelo Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio
Grande do Sul.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Santo
Ângelo Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de fevereiro de 1997, que renova, a partir de 1º
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio
Santo Ângelo ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 639, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INCISO 11 DO
§ 12 - ART. 173 E § 2 - ART. 173

§ 1º, inciso 11: "a sujeição ao regime jurídico pró
prio das empresas privadas, inclusive quanto aos di
reitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tri
butários;"

§ 2º: "As empresas públicas e as sociedades de
economia mista não poderão gozar de privilégios fis
cais não extensivos às do setor privado."
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Sul.
Constituição,

Decreta:
Art. 1º Os órgãos e unidades orçamentárias do

Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social deverão cancelar, integral
mente, até 31 de dezembro de 2002, os Restos a Pa
gar inscritos em 2001, assim como em exercícios an
teriores, processados ou não processados, que não
tiverem sido pagos até aquela data.

Art. 2º Aplica-se o disposto no art. 68 do Decreto
no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, à inscrição
de despesas como Restos a Pagar no encerramento
do exercício financeiro de 2002.

Art. 3º O pagamento que vier a ser reclamado
em decorrência dos cancelamentos efetuados na for
ma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de do
tação constante da lei orçamentária anual ou de cré
ditos adicionais abertos para esta finalidade no exer
cício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5º Revogam-se os Decretos nos 4.049, de
12 de dezembro de 2001, 4.389, de 26 de setembro
de 2002, 4.450, de 31 de outubro de 2002 e o art. 30
do Decreto no 4.051, de 12 de dezembro de 2001.

Brasília, 18 de dezembro de 2002; 1810 da
Independência e 1140 da República. - Fernando
Henrique Cardoso, Pedro Malan, Guilherme Go
mes Dias.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Santo Ângelo
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Santo Ângelo Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra - se
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de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo nº 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos
pelos quais somos pela homologação do ato do Po
der Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legis
lativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Jamil Murad, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 ,DE2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Santo Ângelo
Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cida
de de Santo Ângelo, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de fevereiro de 1997, que renova, a partir de "I º
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio
Santo Ângelo Uda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Santo
Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - De
putado Jamil Murad, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Ja
mil Murad, à Mensagem nº 231/1997, nos termos cio
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara - Vice '- Presidentes,
Adelor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos

Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, íris Simões, Ja
mil Murad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jor
ge Bittar, José Carfos Araújo, José Mendonça Bezer
ra, José Rocha, Júlio César, Júlio Semeghini, Luiz
Couto, Luíza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira Fran
co, Pastor Amarildo e Salvador Zimbafdi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 640, DE 2003

(Da Comissão de. Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 525/2000
MSC Nº 1.679/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cultura do Oeste
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do
Norte.

{À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Éaprovado o ato constante do Decreto de

11 de outubro de 2000, que renova, a partir de 10 de
maio de 1993, a concessão outorgada à Rádio Cultura
do Oeste Uda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pau dos Ferros,
Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVRN!! 525, DE 2000
(Mensagem nº 1.679, de 2000)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de
11 de outubro de 2000, que renova a con
cessão da Rádio Cultura do Oeste Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
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radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Pau dos Ferros, Estado do Rio
Grande do Norte.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
do Oeste Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto da Relatora

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Cultura do Oeste Ltda., executante de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2003. - Depu
tada Mariangela Duarte, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cultura do Oeste
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande
do Norte.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto
de 11 de outubro de 2000, que renova, a partir de 10
de maio de 1993, a concessão outorgada à Rádio
Cultura do Oeste Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Pau
dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2003. - Depu
tada Mariangela Duarte, Relatora.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável da Relatora, Deputada
Mariângela Duarte, à TVR nº 525/2000, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice - Presidentes, Ade
101' Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alber
to Leréia, Carlos Nader, DI'. Hélio, Eduardo Cunha,
Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil
Murad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge
Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 641, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação da Rádio Comunitária de Irupi - FM
a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Irupi, Estado do Espírito Santo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato constante da Portaria nQ

554, de 14 de setembro de 2000, que autoriza a Asso
ciação da Rádio Comunitária de Irupi - FM a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Irupi, Estado do Espírito
Santo, retificando-se o prazo de autorização para dez
anos, tendo em vista o disposto na Lei nQ 10.597, de
11 de dezembro de 2002.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N2 566, DE 2000
(Mensagem nQ 1.689, de 2000)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria no
554, de 14 de setembro de 2000, que auto
rizaa Associação da Rádio Comunitária de
Irupi - FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Irupi, Estado do Espírito Santo.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1Q do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação da Rádio Comunitária de Irupi 
FM a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h" do art. 32 do Regimento Interno.

I!- Voto do Relator

A autorização do Poder PÚblico para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereirode 1998. No
processo em questão, a Associação da Rádio Comu
nitária de Irupi - FM atendeu aOs requisitas da legisla
ção específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste·processo deve basear-se no Ato
Normativo nQ 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidostodos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

Cabe observar, no ehtanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi. alterado para dez anos pela
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, .somos. pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a.retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Alexandre Santos, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nll , DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação da Rádio Comunitária de Irupi - FM
a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Irupi, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q É aprovado o ato constante da Portaria nQ

554, de 14 de setembro de 2000, que autoriza a Asso
ciação da Rádio Comunitária. de Irupi - FM a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidadede Irupi, Estado do Espírito
Santo, retificando-se o prazo de autorização para dez
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de julho de 200~~. - Depu
tado Alexandre Santos, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Alexandre Santos, à TVR nº 566/2000, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara - Vice - Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alber
to Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha,
Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, íris Simões, Jamil
Murad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge
Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 642, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 627/2000

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cultura de Unha
res Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Mateus, Estado do
Espírito Santo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

617, de 4 de outubro de 2000, que renova, a partir de
7 de março de 1995, a permissão outorgada à Rádio
Cultura de Unhares Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de São Mateus, Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 627, DE 2000
(Mensagem nº 1.963, de 2000)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 617, de 4 de outubro de 2000, que re
nova a permissão outorgada à Rádio Cul
tura de Linhares Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
São Mateus, Estado do Espírito Santo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura
de Unhares Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Cultura de Unhares Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumental atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
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Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que ora apresentamos. Nº 643, DE 2003

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - De- (Da Comissão de Ciência e Tecnolo~}ia,

putado Carlos Nader, Relator. Comunicação e Informática)
TVR Nº 702/2001

PROJETO DIE DECRETO LEGISLATIVO MSC Nº 30512001
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Cultura de Linha
res Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São Mateus, Estado do
Espírito Santo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato constante da Portaria nQ

617, de 4 de outubro de 2000, que renova, a partir de
7 de março de 1995, a permissão outorgada à Rádio
Cultura de Unhares Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de São Mateus, Estado do Espírito Santo.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Car
los Nader, à TVR nQ 627/2000, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice - Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alber
to Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha,
Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil
Murad, João Batista, João Mendes de Jesus, JOflJe
Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van"
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Coraucn Sobrinho, Presidente.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à ITA - Negócios e Partici
pações Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda médlia, na ci
dade de Itaituba, Estado do Pará.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato constante do Decreto

de 26 de março de 2001, que renova, a partir de 4 de
maio de 1994, a concessão outorgada à ITA - Negóci
os e Participações Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Itai
tuba, Estado do Pará.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 702, DE 2001
(Mensagem nQ 305, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 26 de março de 2001 ,que renova a
concessão da ITA - Negócios e Participa
ções Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Itaituba, Estado do
Pará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1Q do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da IRepública
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à ITA - Negócios
e Participações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média.
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Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

a processo de renovação de outorga requerida
pela ITA- Negócios e Participações Ltda., executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. 
Deputado Ricardo Izar, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à ITA - Negócios e Partici
pações Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Itaituba, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 26 de março de 2001, que renova, a partir de 4 de
maio de 1994, a concessão outorgada à ITA- Negóci
os e Participações Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Itai
tuba, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. 
Deputado Ricardo Izar, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Ri
cardo Izar, à TVR nº 702/2001, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice - Presidentes, Adelor Vieira,
Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto Leréia,
Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Ba
tista, João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Ce
sar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Mar
cos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior,
Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Pau
lo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Bar
ros, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter
Pinheiro, Antonio Joaquim, Bismarck Maia, César Ban
deira, João Castelo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus,
Moreira Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N.º 644, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 712/2001
MSC Nº 305/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Atalaia de Sergipe
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Simão Dias, Estado de Sergipe.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 26 de março de2001 , que renova, a partir de 11 de
fevereiro de 1995, a concessão outorgada à Rádio
Atalaia de Sergipe Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusã~ sonora em onda média, na cidade de Si
mão Dias, Estado de.Sergipe.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

--- ._-_._----------------
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TVR Nº 712, DE 2001
(Mensagem nº 305, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 26 de março de 2001, que renova a
concessão da Rádio Atalaia de Sergipe
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifUsão sonora em onda mé
dia, na cidade de Simão Dias, Estado de
Sergipe.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Atalaia
de Sergipe Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonOfa em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada aoPoder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimentó Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Atalaia de Sergipe Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na exe
cução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder

Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala daComissão, 25de julho de 2003. - Depu
tado Ricardo Izar, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Atalaia de Sergipe
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Simão Dias, Estado de Sergipe.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 26 de março de 2001 , que renova, a partir de 11 de
fevereiro de 1995, a concessão outorgada à Rádio
Atalaia de Sergipe Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Si
mão Dias, Estado de Sergipe.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de julho de 2003. - Depu
tado Ricardo Izar, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Ri
cardo Izar, à TVR nº 712/2001 , nos termos cio Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis e
Silas Câmara - Vice - Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto teréia, Carlos
Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, João
Mendesde Jesus, Jorge Bitiar, José Carlos Araújo, José
Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Se
meghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo,
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Mauricio Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pe
dro lrujo, Raimundo Santos, Ricardo. Barros, Takayama,
Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira Franco, Pas
tor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 645, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.058/2001
MSC Nº 862/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Nereu Ramos
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de de 14 de agosto de 2001 , que renova, a partir de 1º
de maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Ne
reu Ramos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Blume
nau, Estado de Santa Catarina.

Art.2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 1.058, DE 2001
(MENSAGEM Nº 862, DE 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de de 14 de agosto de 2001, que renova a
concessão da Rádio Nereu Ramos Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Blumenau, Estado de Santa
Catarina.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Nereu
Ramos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Nereu Ramos Ltda., executante de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01 ,de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Paulo Delgado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Nereu Ramos
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de de 14 de agosto de 2001 , que renova, a partir de 1º
de maio de 1994, a concessão outorgp.da à Rádio Ne
reu Ramos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de B1ume
nau, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Deputado Paulo Delgado, Relator.



I - Relatório

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Fundação San
tíssimo Redentor para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda tropical.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, lima vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 646, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR NQ 1.261/2001
MSC Nº 1.066/2001
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111- Parecer da Comissão TVR Nº 1.261, DE 2001

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni- (Mensagem nº 1.066, de 2001)
cação e Informática, em reunião ordinária realizada Submete à apreciação do Congresso
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi- Nacional o ato constante do Decrleto de 19
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Pa- de setembro de 2001 que renova ~I conces-
ulo Delgado, à TVR nº 1.058/2001, nos termos do são da Fundação Santíssimo Redentor
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co- direito de exclusividade, serviço de radio-
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis difusão sonora em onda tropical, na cida-
e Sílas Câmara - Vice - Presidentes, Adelor Vieira, de de Coari, Estado do Amazonas.
Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto Leréia,
Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Ba
tista, João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Ce
sar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Mar
cos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior,
Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Pau
lo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Bar
ros, Takayama, Vander Loubet, Vanóerlei Assis, Walter
Pinheiro, Antonio Joaquim, Bismarck Maia, César Ban
deira, João Castelo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus,
Moreira Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Santíssimo
Redentor para explorar, serviço de radio
difusão sonora em onda tropical, na cida
de de Coari, Estado do Amazonas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 19 de setembro de 2001, que renova, a partir de 6
de fevereiro de 1996, a concessão outorgada à Fun
dação Santíssimo Redentor para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Coari, Estado do Amazonas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Santíssimo Redentor, executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos princí
pios de constitucionalidade, especialmente no que se re
fere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de agosto dEl 2003. 
Deputado Bispo Wanderval, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Santíssimo
Redentor para explorar, serviço de radio
difusão sonora em onda tropical, na cida
de de Coari, Estado do Amazonas.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 19 de setembro de 2001 , que renova, a partir de 6
de fevereiro de 1996, a concessão outorgada à Fun
dação Santíssimo Redentor para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Coari, Estado do Amazonas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2003. 
Deputado Bispo Wanderval,Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Bis
po Wanderval, à TVR nº 1.261/2001, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo
Cunha, Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Se
meghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra
mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurí
cio Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo
Marinho, Pedro Irujo,Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Bismarck
Maia, César Bandeira, João Castelo, Josué Beng
tson, Marcos de Jesus, Moreira Franco, Pastor
Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 647, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.353/2001
MSC Nº 1.278/2001

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Imperial Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de
Porto Nacional, Estado de Tocantins.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

258, de 16 de maio de 2001 , que renova, a partir de 1º
de julho de 1998, a permissão outorgada à Imperial
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Porto Nacional, Estado de Tocantins.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 1.353, DE 2001
(Mensagem nº 1278, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 258, de 16 de maio de 2001, que reno
va a permissão outorgada à Imperial Co
municações ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Porto Nacional, Estado de Tocantins.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Imperial Comu
nicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.
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Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons
t~uição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efe~os após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Imperial Comunicações Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, encontra-se de acordo com a prática legal e do
cumentai atinénte ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Salada Comissão, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Valdenor Guedes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Imperial Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Porto Nacional, Estado de To
cantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

258, de 16 de maio de 2001 , que renova, a partir de 1º
de julho de 1998, a permissão outorgada à Imperial
Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Porto Nacional, Estado de Tocantins.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Valdenor Guedes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Val
denor Guedes, à TVR nº 1.353/2001, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto Leréia, Carlos
Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu,
Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Batista,
João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araú
jo, José Mendonça Bezerra, José· Rocha, Júlio Cesar,
Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundjna, Marcos
Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Mau
rício Rabe\o, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo
Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Bar
ros, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter
Pinheiro, Antonio Joaquim, 8ismarck Maia, César Ban
deira, João Castelo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus,
Moreira Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zímbaldi.

Sala da Comissão, .3 de setembro de 2003. 
Deputado CorauciSobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETQ LEGISLATIVO
Nº 648, DE 2003

(Da Comissão de Ciênci.a eTecnologia,
Comunicação e InforlTlática)

TVR Nº 1.454/2001
MSC Nº 1.358/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Clube ele Parin
tins Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Parintins, l:stado do Amazonas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 26 de novembro de 2001, que renova, a partir de 5
de fevereiro de 1996, a concessãooutorgada à Rádio
Clube de Parintins Ltda. p~ra explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Pa
rintins, Estado do Amazonas;

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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TVR Nº 1.454, DE 2001
(Mensagem nº 1.358, de 2001)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 26
de novembro de 2001, que renova a con
cessão da Rádio Clube de Parintins Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Parintins, Estado do Amazonas.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube de
Parintins Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efe~os após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Clube de Parintins Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. 
Deputado Júlio Cesar, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Clube de Parin
tins Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de Parintins, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 26 de novembro de 2001 , que renova, a partir de 5
de fevereiro de 1996, a concessão outorgada à Rádio
Clube de Parintins Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Pa
rintins, Estado do Amazonas.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. 
Deputado Júlio Cesar, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Jú
lio Cesar, à TVR nº 1.454/2001, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara - Vice - Presidentes,
Adelor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo
Cunha, Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Sittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Se
meghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra
mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurí
cio Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo
Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Bismarck
Maia, César Bandeira, João Castelo, Josué Beng
tson, Marcos de Jesus, Moreira Franco, Pastor
Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 649, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR NQ 1.497/2001
MSC NQ 1.401/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sete Lagoas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de dezembro de 2001, que renova, a partir de
11 de abril de 1996, a concessão outorgada à Rádio
Sete Lagoas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em ondamédia, na cidade de Sete La
goas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR NQ 1.497, DE 2001
(Mensagem nº 1.401 , de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 11 de dezembro de 2001, que renova a
concessão da Rádio Sete Lagoas Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas
Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Sete La
goas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exc~usividade,serviço de radiodifusào
sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Sete Lagoas.Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. 
Deputado Júlio Cesar, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Sete Lagoas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de dezembro de 2001, que renova, a partir de
11 de abril de 1996, a concessão outorgada à Rádio
Sete Lagoas Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Sete La
goas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de agosto dl3 2003. 
Deputado Júlio Cesar, Relator.

II



47368 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Jú
lio Cesar, à TVR nº 1.497/2001, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júni
or, Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Car
los Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduar
do Cunha, Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Se
meghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra
mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Mau
rício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Pa
ulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricar
do Barros, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Bismarck
Maia, César Bandeira, João Castelo, Josué Beng
tson, Marcos de Jesus, Moreira Franco, Pastor
Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 650, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.644/2002
MSC Nº 95/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Empresa Caponense de
Radiodifusão AM Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Capão da Canoa, Esta
do Rio Grande do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 1º de fevereiro de 2002, que renova, a partir de 25
de fevereiro de 1998, a concessão outorgada à
Empresa Caponense de Radiodifusão AM Uda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Capão da Canoa, Estado Rio
Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 1.644, DE 2002
(Mensagem nº 95, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 1º de fevereiro de 2002, que renova a
concessão da Empresa Caponense de
Radiodifusão AM Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ca
pão da Canoa, Estado Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Empresa Capo
nense de Radiodifusão AM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

I! - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Empresa Caponense de Radiodifusão AM Ltda.,
executante de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, encontra-se de acordo com a prática le
gai e documental atinente ao processo renovatório e
os documentos juntados aos autos indicam a regulari
dade na execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
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o ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. 
Deputado Jefferson Campos, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Empresa Caponense de
Radiodifusão AM Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Capão da Canoa, Esta
do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 1º de fevereiro de 2002, que renova, a partir de 25
de fevereiro de 1998, a concessão outorgada à
Empresa Caponense de Radiodifusão AM Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Capão da Canoa, Estado Rio
Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. 
Deputado Jefferson Campos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Jef
ferson Campos, à TVR nº 1.644/2002, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Sitas CâmaraNice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad JÚnior, Maurício Rabelo, Murilo Za-

uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 651, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.750/2002
MSC Nº 1.72/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Iguaíense Novo Milênio
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço· de ra
diodifusão comunitária na cidade de
Iguaí, Estado da Bahia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
14, de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Iguaíense Novo Milênio a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Iguaí, Estado da Bahia, reti
ficando-se o prazo de autorização para dez anos,
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 1.750, DE 2002
(Mensagem nº 172, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 14, de 11 de janeiro de 2002, que auto
riza a Associação Comunitária I!~uaíense

Novo Milênio a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclu~sividade,

serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Iguaí, Estado da Bahia.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o
ato que autoriza a Associação Comunitária Iguaíen
se Novo Milênio a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitária
Iguaíense Novo Milênio atendeu aos requisitos da le
gislação específica e recebeu autorização para exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos, ficando, conforme disposto na Lei nº
10.597, de 11 de dezembro de 2002, o prazo de auto
rização retificado para dez anos.

Sala da Comissão, 23 de julho de 2003. - De
putado Gilberto Kassab, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Iguaíense Novo Milênio
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Iguaí,
Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

14, de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Iguaíense Novo Milênio a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Iguaí, Estado da Bahia, reti
ficando -se o prazo de autorização para dez anos,
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de julho de 2003. - Depu
tado Gilberto Kassab, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Gilberto Kassab, à TVR nº
1.750/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, lris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro lrujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e SalvadorZimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 652, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.829/2002
MSC Nº 244/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Salivar Freire - ASCOS
a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Datas, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e justiça
e de Redação (Art. 54, RICO))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

109, de 31 de janeiro de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária Bolivar Freire - ASCOS a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Datas, Estado de Minas Ge
rais, retificando-se o prazo de autorização.para dez
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 1.829, DE 2002
(MENSAGEM Nº 244, DE 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 109, de 31 de janeiro de 2002, que au
toriza a Associação Comunitária Solivar
Freire - ASCOS a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Datas, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Comunitária Solivar Freire - ASCOS a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do a11. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitária So
Iivar Freire - ASCOS atendeu aos requisitos da legis
lação específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, nafOlma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Alexandre Santos, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Solivar IFreire 
ASCOS a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Datas, Estado de Mi
nas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

109, de 31 de janeiro de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária Solivar Freire - ASCOS a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Datas, Estado de Minas Ge
rais, retificando-se o prazo de autorização para dez
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de julho de 2003. - De
putado Alexandre Santos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Alexandre Santos, à TVR nº
1.829/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis
e Silas Câmara - Vice - Presidentes, Adelor Vieira,
Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto Leréia,
Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo Tha
deu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Ba
tista, João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Ce
sar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Mar
cos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior,
Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Pau
lo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Bar
ros, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter
Pinheiro, Antonio Joaquim, Bismarck Maia, César Ban
deira, João Castelo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus,
Moreira Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 653, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.997/2002
MSC Nº 285/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Ourense ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média local, na cidade de
São José do Ouro, Estado do Rio Grande
do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

183, de 19 de fevereiro de 2002, que renova, a partir
de 25 de novembro de 1997, a permissão outorgada à
Rádio Ourense Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

difusão sonora em onda média local, na cidade de
São José do Ouro, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 1.997, DE 2002
(Mensagem nº 285, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 183, de 19 de fevereiro de 2002, que
renova a permissão outorgada à Rádio
Ourense ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
onda média local, na cidade de São José
do Ouro, Estado do Rio Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Ourense
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média local.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Ourense Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em onda média local, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu-
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mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de consHtucionalidáde, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2003. - Depu
tado Paulo Delgado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Ourense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média local, na cidade de
São José do Ouro, Estado do Rio Grande
do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

183, de 19 de fevereiro de 2002, que renova, a partir
de 25 de novembro de 1997, a permissão outorgada à
Rádio Ourense Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média local, na cidade de
São José do Ouro, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de suapublicação.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2003. - Depu
tado Paulo Delgado,

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável doRelator, Deputado Pa
ulo Delgado, à TVR nº 1.997/2002, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:Co
rauci Sobrinh<.> - Presidente, Sandes Júnior, Vieira Reis e
Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto Leréia, Carlos
Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gus
tavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, João
Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José
Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Se
meghini, •Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo,
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabe
lo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pe
dro lrujo, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama,

Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Castelo,
JosuéBengtson, Marcos de Jesus, Moreira Franco, Pas
tor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 666, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.812/2002
MSC Nº 754/2002

Aprova o ato que renova a autoriza
ção outorgada à Prefeitura Municipal de
Bom Jesus para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do
Sul.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput - RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 7 de
dezembro de 1998, a autorização outorgada à Prefei
tura Municipal de Bom Jesus para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 2.812, de 2002
(MENSAGEM Nº 754, DE 2002)

00 Poder Executivo

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 20 de agosto de 2002, que Irenova a
autorização da Prefeitura Municipal de
Bom Jesus para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Bom Jesus, Estado
do Rio Grande do Sul.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional o
ato que renova a autorização outorgada à Prefeitura
Municipal de Bom Jesus para explorar, pleo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus, executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Jamil Murad, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a autoriza
ção outorgada à Prefeitura Municipal de
Bom Jesus para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Bom Jesus, Estado do Rio Grande
do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 7 de
dezembro de 1998, a autorização outorgada à Prefei
tura Municipal de Bom Jesus para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Ja
mil Murad, à TVR nº 2.812/2002, nos termos do Proje
to de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Jú
nior, Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presiden
tes, Adelor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda,
Carlos Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio,
Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, João
Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araú
jo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundi
na, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário
Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama,
Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro,
Antonio Joaquim, Bismarck Maia, César Bandei
ra, João Castelo, Josué Bengtson, Marcos de Je
sus, Moreira Franco, Pastor Amarildo e Salvador
Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

~-- -----~-
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FIM DO DOCUMENTO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W! 667, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.813/2002
MSC Nº 754/2002

Aprova o ato que renova a autori
zação outorgada à Prefeitura Municipal
de Taquari para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na
cidade de Taquari, Estado do Rio Gran
de do Sul.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput
RICO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto
de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 1º de
setembro de 1998, a autorização outorgada à Prefei
tura Municipal de Taquari para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ta
quari, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR: Nº 2.813, DE 2002
(MENSAGEM Nº 754, DE 2002)

Do Poder Executivo

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 20 de agosto de 2002, que renova a
autorização da Prefeitura Municipal de
Taquari para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Taquari, Estado do Rio
Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a autorização outorgada à Prefeitura Mu
nicipal de Taquari para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Prefeitura Municipal de Taquari, executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto L.egislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. - Depu
tado Mário Assad Júnior, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a autori
zação outorgada à Prefeitura Municipal
de Taquari para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na
cidade de Taquari, Estado do Rio Gran
de do Sul.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1QÉ aprovado o ato constante do Decreto
de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 1Qde
setembro de 1998, a autorização outorgada à Prefei
tura Municipal de Taquari para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Ta
quari, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2QEste decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável. do Relator, Deputado Má
rio Assad Júnior, à TVR nQ2.813/2002, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Edu~rdo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 668, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.871/2002
MSC Nº 772/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Sananduva Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Sananduva, Estado do Rio
Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1QÉ aprovado o ato constante da Portaria

nQ1016, de 20 de junho de 2002, que renova, a
partir de 25 de março de 1998, a permissão outor
gada à Rádio Sananduva Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo~
dulada, na cidade de Sananduva, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2QEste decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 2.871, DE 2002
(MENSAGEM NQ 772, DE 2002)

DO PODER EXECUTIVO

Submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da
Portaria nº 1016, de 20 de junho de
2002, que renova a permissão outorga
da à Rádio Sananduva Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Sananduva, Estado
do Rio Grande do Sul.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA N2, DE 2003

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 19 do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Sananduva Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
uh", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Sananduva Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n9 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em de de 2003. - Deputa
do Ricardo Izar, Relator.

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Sananduva
ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Sananduva, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

1016, de 20 de junho de 2002, que renova, a partir de
25 de março de 1998, a permissão outorgada à Rádio
Sananduva Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este deàeto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Ricardo Izar, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Ri
cardo Izar, à TVR nº 2.871/2002, nos termos do Proje
to de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júni

or, Vieira Reis e Silas Câmara-Více-Presidentes,
Adelor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo
Cunha, Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Se
meghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra
mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurí
cio Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo
Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Bismarck
Maia, César Bandeira, João Castelo, Josué Beng
tson, Marcos de Jesus, Moreira Franco, Pastor
Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
N2669, DE 2003 COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N2 2.885/2002 I - Relatório
MSC N2 773/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Empresa de Comunica
ção do Triângulo Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação (Art. 54,
RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
1.214, de 5 de julho de 2002, que renova, a partir de
14 de fevereiro de 1997, a permissão outorgada à
Empresa de Comunicação do Triângulo Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Uberaba, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N2 2.885, DE 2002
(MENSAGEM Nº 773, DE 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n!! 1.214, de 5 de julho de 2002, que re
nova a permissão outorgada à Empresa
de Comunicação do Triângulo Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Uberaba, Esta
do de Minas Gerais.

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato que renova a permissão outorgada
à Empresa de Comunicação do Triângulo Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requeri
da pela Empresa de Comunicação do Triângulo
Ltda., executante de serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, encontra-se de acor
do com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 21 de julho de 2003. - Depu
tado Ricardo Rique, Relator.
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FM de Paragominas Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada aoPoder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Difusora FM de Paragorninas Ltda."execu
tante de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, encontra-se de acordo com a prática legal e
documental atinente ao processo renovatório e os do
cumentos juntados aos autos indicam a regularidade
na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2003. 
Deputado Narcio Rodrigues, Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ, DE 2003

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Difusora FM de Parago
minas Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Paragominas, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

1.425, de 29 de julho de 2002, que renova, a partir de
31 de agosto de 1998, a permissão outorgada à Rá
dio DifusoraFM de Paragominas Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora emfreqüência modu
lada, na cidade de Paragominas, Estado do Pará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 2003. 
Deputado NarcioRodrigues, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Nar
cio Rodrigues, à TVR nº 2.98412002, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Cãmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.!! 671, DE 2003

(Da Comissão.de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR NQ 3.01412002
MSC Nº 86212002

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Salinas da Margarida de Radiodi
fusão Comunitária a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Salinas da Margarida, Esta
do da Bahia.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q É aprovado o ato constante da Portaria
nº 1.794, de 10 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Salinas da Margarida de Radiodifusão
Comunitária a executar, sem direito de exclusivida-



O Congresso Nacional dêcreta:

Art..10~~aprovado ~ ato c,onktante da Portaria nO
1.794;de 1Ode',.5~tembro de 2002, que autoriza'à
Associação' Salinas .•. da·.• Ma~g~rida de Radiodifusão
Comunitária a ex~cutar.s~mdireito de exclusividade,
serviço de radiodifuSãô'c6~'un~ária nacidade~e Sa
Iina~ da Marga~êfa, Estado' da Bahia, retificando-se o
Pr,azo de autorização pa~adez anos,te~do em "ista o
disposto na lei nO 10.597J:de .11 dedezembro êfe2002.
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Art. 2°Este decreto legislativo entra emvigor,na
datadec,suapublicação.

Sala da Comissão, 23 de jÚlhodé 2003. -lDe
putado Gilberto. Kassab, Relator,

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta·feira 17 47381

de, serviçode radiÓdi~usão co~lJn.itá~a na cidade de II-~oto do Relator
Salinas!fdaMa~garida,Estado da Bahia, retifican,do- I!; autorização do Pode~ Público. para a execu-
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vistao;disposto na! lei nO 10.597, de 11,:de dezeTb~() . lada pela L.bi n,~9.612,de19de~~v.ler,~lro d~1998.

de 2002. ..•• ......::I~; ...' .... .\ No processo em questão, a Associação,Sahnas da
A~;20 Este decreto legislativo entra em vigor, na, Marghrida deRadiodifusão;lComunitá~ia a!en,deu

data Cle'sua publicação. . 'o, . 'ao~ requisitos da 'Iegislação:lespecrfica' e recebeu
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, . . ..•....,. .." . N.O.. ,.r,m.'.·.,,8t.i.V,.0 .n,?,O,.. ~,;.d.e..1.. 9.,99',.,',de,s.'"ta.. ~o~is,.Ss.-.6 \L.,.~e."rif.· ib.'.a-, ",TVRN2 3.014, DE 2002 " daB:'!'dócurribntáçao; constatamos que foramiatEmdi-
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so Nacio~alo~toconstante da Portaria constitucionalidade,especialmenten,oque se refere
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áiÍtoriZa~Associação Salinas da Marga- deàsformalidacies legais, motivos pelos quaissomos

',.,,'!I, ' "1' ,.,."', " , 'c '""~, ."'.' "',"..'f .' " '.' .'
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cutar,'pelÓprazode trêsanc:.s, se'm direi- rna,do~~ojeto ~e Decr\et~Legisl~ti~?qüeo~~,ap~e-
to de exclusividade, serviço de radiodifu- sentamos, ficando, conforme dispbstona:t Lei :no
sã<> colllJ.,itátia nacidàde de Salinas da 10:597:de 1fde'dez~n'lbrodê 2002,retificado'o prazo
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Margarida, Estado da Bahia. de autorização para dez,anos:
I .' • ':S~laclaComissão, 23 dejulhode2()03~ - Depu-

'I . ." .., ' tado Gilberto Kassab; Rel~tor
COMISSÃO DECI~NCIAETECNOLOGIA,' '

tOMUNI~AÇÃO E I'NFORMÁTICA ' PROJETO DE DECRETO LEGISLATI"O
I ! lii N2 , DE 2003

• 1 1- Relatório; . ' Aprova'oato.qúe autoriza a Associa-
. ., . ção Salil1as da Margarida de Radiodifu-

De conformidade com oart. 49,iincisoXII; com- são Cómunitãria a executar; pelo prazo
binado como §1° kfoart. 223,da Constituição;Fede- de trêsano's, s~rridireitode exclusivida-
ral, o Exceientíssi~SehhorPreside~teda RepÚblica de, serviço'de.,. radiodifusão .comunltária
submete à co~sideração do /Congresso Nacional; l1a cidade de Salinas da: Margarida, Esta-
acompanhado da EXposição de Motivos do Senhor do da Bahia."
Mini~t~o de Estadd das Comunicaç~es~o atoqueau~
tÓdza à Associaçã6 Salinas da~argarida de Radiodi
fusão .Comunitári~a 'executar,! pelol prazo de três
anos,sem'difeito de exclusivldà'de, se",iço de radio-
difusão comuhitárik '

" .:.. ' I·· .• .",
Atendendo aodispostoino §3~ do art. 223 da

Constituição,a matéria foi enviada ao' Pode~Legislati-
1, '. ~ ~, , 'I.': o,. .- t -i >. ~ , " ,,!:

~o para a devida apreciação,j uma "ezque,o ato so-
mente produzirâeteltos após~ ajijeliberaçáô do Con-

g~eSso Naciorai.d•.• · •.' .: ,:.:', " '.' , . ..'
.Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec

tos técnico~;e'fo ais"da matãrià submetida ao exa
me destaComisSãó. nos termos do inCiso 11, alínea
"h'\ do art. 32 do:Regifuento:tntemo.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Gilberto Kassab, à TVR nQ

3.014/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira
Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, AdeJor Vieira,
Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto Leréia,
Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad,
João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Lui
za Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Maurício Habelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Vander
Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio Jo
aquim, Bismarck Maia,· César Bandeira, João Caste
lo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira Fran
co, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º672, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 3030/2002
MSC 871/2002

Aprova o·ato que renova a conces
são outorgada à Televisão Sul de Minas
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, na cidade de Var
ginha, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão De Constitui
ção E Justiça E De Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q É aprovado o ato constante do Decreto
de 3 de outubro de 2002, que renova, a partir de 2 de
dezembro de 2000, a concessão outorgada à Televi
são Sul de Minas Ltda., para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de

radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Vargi
nha, Estado de Minas Gerais.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

TVR Nº 3.030, DE 2002
(Mensagem nº 871, de 2002)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 3
de outubro de 2002, que renova a conces
são da Televisão Sul de Minas Ltda., para
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens, na cidade de
Varginha, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1Q do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato
que renova a concessão outorgada à Televisão Sul
de Minas Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens.

Atendendo ao disposto no § 3Q do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Televisão Sul de Minas Ltda. encontra-se de
acordo com a prática legal e documental atinente ao
processo renovatório e os documentos juntados aos
autos indicam a regularidade na execução dos servi
ços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nQ 01, de 1999, desta Comissão, Verifica-
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da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

a ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituiçiito
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Júlio Semeghini, Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Televisão Sul de Minas
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, na cidade de Var
ginha, Estado de Minas Gerais.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 3 de outubro de 2002, que renova, a partir de 2 de
dezembro de 2000, a concessão outorgada à Televi
são Sul de Minas Ltda., para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Vargi
nha, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Júlio Semeghini, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência eTecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Ju
lio Semeghini, à TVR nº 3.030/2002, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Náder, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za-

uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.Q 673, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR NQ 3.034/2002
MSC NQ 872/2002

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Independência de Salto
do Lontra Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cida
de de Salto do Lontra, Estado do Paraná.

Despac:ho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

a Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto
de 3 de outubro de 2002, que renova, a partir de 21 de
janeiro de 2002, a concessão outorgada à Rádio
Independência de Salto do Lontra Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Salto do Lontra, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de Setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

TVR NQ 3.034, DE 2002
(Mensagem nº 872, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 3 de outubro de 2002, que renova a
concessão da Rádio Independência dle
Salto do Lontra ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Salto do
Lontra, Estado do Paraná.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requeri
da pela Rádio Independência de Salto do Lontra
Ltda., executante de serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, encontra-se de acordo com a
prática legal e documental atinente ao processo
renovatório e os documentos juntados aos autos
indicam a regularidade na execução dos serviços
de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 31 de julho de 2003. - De
putado Ariosto Holanda, Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Independência de
Salto do Lontra Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Salto do Lontra, Estado
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 3 de outubro de 2002, que renova, a partir de 21 de
janeiro de 2002, a concessão outorgada à Rádio
Independência de Salto do Lontra Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Salto do Lontra, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de julho de 2003. - De
putado Ariosto Holanda, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Ari
osto Holanda, à TVR nº 3.034/2002, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amaríldo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47385

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 674, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.065/2002
MSC Nº 878/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Progresso de
Russas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Russas, Estado do Ceará.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de outubro de 2002, que renova, a partir de 14
de dezembro de 1996, a concessão outorgada à Rá
dio Progresso de Russas Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora ern onda média, na cida
de de Russas, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

TVR Nº 3.065, DE 2002
(Mensagem nº 878, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 11. de outubro de 2002, que renova a
concessão da Rádio Progresso de Rus
sas Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na c.idade de Russas, Estado do
Ceará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado como § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Progres
so de Russas Ltda., para explorar, pelo prazo de dez

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviadaao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Progresso de Russas Ltda." executante
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
encontra-se de acordo com a pratica legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às fOrmalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁllCA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Progresso dle
Russas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Russas, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de outubro de 2002, que renova, a partir de 14
de dezembro de 1996, a concessão outorgada à Rá
dio Progresso de RussasLtda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito deexclusividade, ser-
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viço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Russas, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Car
los Alberto Leréia, à TVR nº 3.065/2002, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 675, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 3083/2002
MSC 920/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à FM Jangadeiro Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
1903, de 20 de setembro de 2002, que renova, a par
tir de 30 de junho de 1998, a permissão outorgada à
FM Jangadeiro Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Fortaleza, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

TVR Nº 3.083, DE 2002
(Mensagem nº 920, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 1903, de 20 de setembro de 2002, que
renova a permissão outorgada à FM Jan
gadeiro Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Forta
leza, Estado do Ceará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à FM Jangadeiro
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela FM Jangadeiro Ltda." executante de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun-
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tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nº 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituiçáo
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. 
Deputado Carlos Alberto Leréia, Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à FM Jangadeiro Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Fortaleza, .Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

1903, de 20 de setembro de 2002, que renova, a par
tir de 30 de junho de 1998, a permissão outorgada à
FM Jangadeiro Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Fortaleza, Estado do Ceará.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. 
Deputado. Carlos Alberto Leréia, Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Car
los Alberto Leréia, à TVR nº 3.083/2002, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júni
or, Vieira Reis e Sitas Câmara-Vice-Presidentes,
Adelor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo

Cunha, Geraldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Se
meghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra
mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurí
cio Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo
Marinho, Pedro Irujo , Raimundo Santos, Ricardo
Barros, Taka-yama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Bismarck
Maia, César Bandeira, João Castelo, Josué Beng
tson, Marcos de Jesus, Moreira Franco, Pastor
Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 676, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.146/2002
MSC Nº 1.025/2002

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Japonvar a exe
cutar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Japonvar, Estado de Minas Ge
rais.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
1.991 , de 7 de outubro de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Japonvar a executar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Japonvar, Estado de Minas Gera
is, retificando-se o prazo de autorização para dez
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente
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TVR W! 3.146, DE 2002
(Mensagem nº 1.025, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 1.991, de 7 de outubro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária de Ja
ponvar a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Japonvar, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Japonvar a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre OS aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

I!- Voto da Relatora

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitária de
Japonvar atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica e recebeu autorização para executar serviço de
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2003. 
Deputada Luiza Erundina, Relatora

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Japonvar a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Japonvar, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

1.991, de 7 de outubro de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Japonvar a executar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Japonvar, Estado de Minas Gera
is, retificando-se o prazo de autorização para dez
anos, tendo em vista o disposto na lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2003. 
Deputada Luiza Erundina, Relatora

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada luiza Erundina, à TVR nº
3.146/2002, nos termos do Projeto de Decreto legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo m
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van-
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der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas- COMUNICAÇÃO EINFORMÁTICA
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º677, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informâtica)

TVR Nº 3.163/2002
MSC Nº 1.068/2002

Aprova o .ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Shalon a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de João
Pinheiro, Estado de Minas Gerais.

Despacho: A Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
2.156, de 16 de outubro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitâria Shalon a executar, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
târia na cidade de João Pinheiro, Estado de Minas
Gerais, retificando-se o prazo de autorização para
dez anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597,
de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho,Presidente

TVR Nº 3.163, DE 2002
(MENSAGEM Nº 1.068, DE 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 2.156, de 16 de outubro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Sha
lon a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
João Pinheiro, Estado de Minas Gerais.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das omunicações, o ato que auto
riza a Associação Comunitâria Shalon a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitâria.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirâ efeitos após a deliberação doCon
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitâria é regula
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitâria
Shalon atendeu aos requisitos da legislação específi
ca e recebeu autorização para executar serviço de ra
diodifusão comunitâria.

A anâlise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitâria foi alterado para dez anos pela
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação dlo
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2003. 
Deputado Paulo Marinho, Relator
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Shalon a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
João Pinheiro, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.156, de 16 de outubro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Shalon a executar, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de João Pinheiro, Estado de Minas
Gerais, retificando-se o prazo de autorização para
dez anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597,
de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2003. 
Deputado Paulo Marinho, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Paulo Marinho, à TVR nº
3.163/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge~
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldí.

Sala da Comissão, em 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 678, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.166/2002
MSC Nº 1.068/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção dos Moradores do Parque de Exposi
ção a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Morada Nova, Estado do Ceará.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato consta.nte da Portaria nº

2160, de 16 de outubro de 2002, que autoriza a Asso
ciação dos Moradores do Parque de Exposição a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Morada Nova,
Estado do Ceará, retificando-se o prazo de autoriza
ção para dez anos, tendo em vista o disposto na Lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci sobrinho, Presidente

TVR Nº 3.166, DE 2002
(MENSAGEM Nº 1068, DE 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 2160, de 16 de outubro de 2002, que
autoriza a Associação dos Moradores do
Parque de Exposição a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Morada Nova, Estado
do Ceará.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
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toriza a Associação dos Moradores do Parque de
Exposição a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
uh", do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação dos Moradores
do Parque de Exposição atendeu aos requisitos da le
gislação específica e recebeu autorização para exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi alterado para dez anos pela
lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 23 de julho de 2003. - De
putado Geraldo Thadeu, Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção dos Moradores do Parque de Exposição
a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Morada Nova, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
2160, de 16 de outubro de 2002, que autoriza a Asso
ciação dos Moradores do Parque de Exposição a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Morada Nova,
Estado do Ceará, retificando-se o prazo de autoriza
ção para dez anos, tendo em vista o disposto na lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 23 de julho de 2003. 
Deputado Geraldo Thadeu, Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de·Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Geraldo Thadeu, à TVR nº
3.166/2002, nos termos do Projeto de Decreto legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior, Vieira
Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor Vieira,
Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto Leréia,
Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad,
João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,José
Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Lui
za Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Maurício Rabelç" Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Vander
loubet, VanderleiAssis, Walter Pinheiro, Antonio Jo
aquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Caste
lo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira Fran
co, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.2679, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N2 3.186/2002
MSC N2 1.010/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Itaimbé FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de São Francisco de Paula, Estado do
Rio Grande do Sul.
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Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1QÉ aprovado o ato constante da Portaria nQ

1841 , de 12 de setembro de 2002, que renova, a partir
de 8 de maio de 1997, a permissão outorgada à Rádio
Itaimbé FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
São Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2QEste decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

TVR NQ 3.186, DE 2002
(MENSAGEM NQ 1070, DE 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nQ1841, de 12 de setembro de 2002, que
renova a permissão outorgada à Rádio
Itaimbé FM Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de São
Francisco de Paula, Estado do Rio Gran
de do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1Qdo art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Itaimbé
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3Qdo art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-

me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio ltaimbé FM Uda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nQ01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. 
Deputado Adelor Vieira, Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ, DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Itaimbé FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de São Francisco de Paula, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1QÉ aprovado o ato constante da Portaria nQ

1841, de 12 de setembro de 2002, que renova, a par
tir de 8 de maio de 1997, a permissão outorgada à Rá
dioltaimbé FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de São Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. 2QEste decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. 
Deputado AdeJor Vieira, Relator
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado
Adelor Vieira, à TVR nº 3.186/2002, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Salldes Júnior, Vieira
Reis e SUas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor Vieira,
Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto Leréia,
Carlos Nader, Or. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gustavo Fruet, lris Simões, Jamil Murad,
João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bittar,
José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Júlio Cesar, JulioSemeghini, Luiz Couto, Lui
za Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Rai
mundo Santos, Ricardo Barros, Hlkayama, Vander
Loubet, VanderleiAssis, Walter Pinheiro, Antonio Jo
aquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Caste
lo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira Fran
co, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da C?missão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO
N.º 680, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuniçação e Informática)

TVR Nº 3.236/2002
MSC N2 1.157/2002

Aprova0 ato que outorga permis
são à Fundação Educativa e Cultural
LucyKeiser, para executar serviço de ra
diodifusãosonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Carpina, Estado de
PernambUco.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria

nº 2.465, de 22 de novembro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural Lucy-

Keiser, para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Carpina, Estado de
Pernambuco.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

TVR Nº 3.236, DE 2002
(MENSAGEM Nº 1157, DE 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n2 2.465, de 22 de novembro de 2002, que
outorga permissão à Fundação Educati
va e CulturallucyKeiser, para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade,. serviço de. radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cida
de de Carpina, Estado de Pernambuco.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Educativa e Cultural
LucyKeiser, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.



A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto nº 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Educati
va e Cultural LucyKeiser atendeu aos requisitos da le
gislação específica, inclusive do Ato Normativo nº 01 ,
de 1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 31 de julho de 2003. - Depu
tado Gilmar Machado, Relator.
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11 - Voto do Relator 111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra o voto do Deputado Walter Pi
nheiro, o parecer favorável do Relator, Deputado Gil
mar Machado, à TVR nº 3.236/2002, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus,José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauíth, Narcio Rodri
gues, Paulo Marinho, Pedro Irujo, Raimundo Santos,
Ricardo Barros, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Bismarck
Maia, César Bandeira, Gilmar Machado, João Caste
lo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira Fran
co, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2003

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educativa e Cultural
LucyKeiser, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Carpina, Estado de
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria
nº 2.465, de 22 de novembro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural Lucy
Keiser, para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Carpina, Estado de
Pernambuco.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 31 de julho de 2003. 
Deputado Gilmar Machado, Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 681, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.289/2002
MSC Nº 1.165/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Moradores e Amigos
de Cordislândia MG (AMACOR) a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Cordislândia, Estado de Minas Gerais.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

O Congresso nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.416, de 21 de novembro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Moradores e Amigos de
Cordislândia MG (AMACOR) a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cordislândia, Estado de Minas Gerais,

__." __--,- .~_. . ,______ ~... ~~__.__·· __··· ··· ~~ ··___c:_c--·~~___,~·,-·-·-.....___,__-...~~--------_._-._.-,._----~------------,-.--------..-----.------
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retificando - se o prazo de autorização para dez anos,
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR Nº 3.289, DE 2002
(Mensagem nº 1.165, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 2.416, de 21 de novembro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária de
Moradores e Amigos de Cordislândia MG
(AMACOR) a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cordislândia, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I ....; Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Moradores e Ami
gos de Cordislândia MG (AMACOR) a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre"nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

I!- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitária de
Moradores e Amigos de Cordislândia MG (AMACOR)
atendeu aos requisitos da legislação específica e re-

cebeu autorização para executar serviço de radiodifu
são comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verifica
da a documentação, constatamos que foram atendi
dos todos os critérios exigidos por este diploma regu
lamentar.

Cabe observar, no entanto, que após a expedi
ção do ato de autorização pelo Poder Executivo, o
Prazo de outorga para execução do serviço de radio
difusão comunitária foi alterado para dez anos pela
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Moradores e Ami
gos de Cordislândia MG (AMACOR) a
executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cordislândia, Estado de Minas
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.416, de 21 de novembro de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária de Moradores e Amigos de
Cordislândia MG (AMACOR) a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cordislândia, Estado de Minas Gerais,
retificando-se o prazo de autorização para dez anos,
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader, Relator

11I - Parecerda Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Carlos Nader, à TVR nº
3.289/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Silas Câmara-Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Mu
rad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bit
tar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Cou
to, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Du
arte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Za
uith, Narcio Rodrigues, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Raimundo Santos, Ricardo Barros, Takayama, Van
der Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio
Joaquim, Bismarck Maia, César Bandeira, João Cas
telo, Josué Bengtson, Marcos de Jesus, Moreira
Franco, Pastor Amarildo e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente

INDICAÇÃO N2 846, DE 2003
(Do Sr. Confúcio Moura)

Sugere ao Ministério da Educação o
pagamento do financiamento estudantil
em forma de serviço prestado ao Gover
no Federal, Estadual ou Municipal.

Despacho: Excelentíssimo Senhor Mi
nistro de Estado da Educação.

Considerando que mais de setenta por cento
dos alunos matriculados em cursos de graduação
estão em escolas privadas;

Considerando que o Fundo de Financiamento
ao estudante do Ensino Superior, FIES, atendeu até
hoje, 184.362 alunos, tendo aberto 40.000 novas va
gas para o 1º semestre de 2003 e que o número total
de inscritos até hoje foi de 817.014 alunos;

Considerando que há possibilidade de amplia
ção do atendimento desde que haja uma receita mai
or do Fundo. a orçamento para 2003 é de R$
685.117.006,00;

Considerando que há notícias dos primeiros
casos de inadimplência do FIES e temendo a repeti
ção do que ocorreu com o Programa de Crédito
Educativo,

Vimos solicitar uma reavaliação do Programa
do FIES, pata incluir a possibilidade de pagamento do
financiamento estudantil em forma de serviço presta
do ao Governo Federal, Estadual ou Municipal. Suge
rimos que se não for possível incluir esta alteração no
Programa do FIES que se crie um novo programa, al
ternativo para os estudantes que não podem pagar
prestações tão elevadas, que precisam de maior par-

celamento, e que possam pagá-Ias na forma de servi
ço a ser prestado às diferentes instâncias de Poder.

Gostaríamos de ver incluídos na discussão de
um novo programa, a Caixa Econômica Federal, par
ceira na condução dos financiamentos e inclusive,
parte com maior risco, nos contratos firmados.

Com esta iniciativa pretendemos atender parte
da população jovem que tanto necessita da continui
dade dos estudos em nível superior.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003 . 
Deputado Confúcio Moura.

INDICAÇÃO N2 847, DE 2003
(Do Sr. Luiz Couto)

Sugere à Casa Civil da Presidência
da República a adoção de medidas relati
vas a reabertura do Escritório da Radio
bras, em João Pessoa, Estado da Paraíba.

Despacho:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Radio

bras.
a Deputado Luiz Couto do Estado da Paraíba,

na Câmara dos Deputados se dirige a V. Exa. para
expor e reivindicar o seguinte:

1) A Radiobras se constitui em valioso
elo de comunicação entre os poderes Exe
cutivo e Legislativo federais e as mais dis
tantes comunidades brasileiras, fortalecen
do a unidade da federação sem comprome
ter a autonomia dos Estados. Etambém um
importante instrumento de produção e distri
buição de informação local, estando a servi
ço dos interesses da coletividade. Traz mai
or isenção por meio da prática de um jorna
lismo independente, livre das influências e
interesses particulares ou privados, como
via de regra ocorre nas grandes corpora
ções de comunicação, normalmente ligadas
a grupos políticos hegemônicos. Por isso, a
Radiobras deve estar presente nos Estados,
com sucursais ou escritórios instalados nas
suas capitais;

2) Considerando que a reabertura do ci
tado escritório pode, também, promover, for
talecer e fomentar os veículos de comunica
ção populares, como as rádios comunitárias;

3) Considerando o novo momento políti
co por que passa o país, incentivando que o
cidadão seja agente da sua própria história,
participando da reorganização das estruturas
de comunicação nos estados e municípios;
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4) Considerando, ainda, o sucateamento
e a desativação das estruturas estaduais da
Radiobras, nos governos passados, em virtu
de de não haver, à época, interesse no forta
lecimento dos meios de comunicação que
não serviam ao ideário neoliberal;

5) Considerando, por fim, que já foi
IiIberado e já está em funcionamento o es
critório/sucursal da Radiobras no Estado
do Piauí, sendo quejá estão tramitando no
Congresso Requerimentos para a reaber
tura de escritório/sucursal nos Estados do
Ceará e Maranhão, entendemos que é le
gítimo e de interesse da Paraíba a reaber
tura do escritório/sucursal da Radiobras
no Estado.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Luiz Couto, Deputado Federal PT/PB

INDICAÇÃO N.2 848, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério da Saúde a uti
lização de unidades móveis para apoio
ao Programa Saúde da Família do Siste
ma Único de Saúde - SUS.

Despacho:
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde.
A implantação do Programa Saúde da Família

implicou enorme avanço na cobertura da assistên
cia a populações relegadas em passado não muito
remoto. Significou, ainda, diagnósticos mais preco
ces, tratamentos oportunos e redução de custos
para o SUS.

Tendo em vista experiências bem sucedidas
com unidades volantes, sugerimos a adoção desta
estratégia para apoiar o programa. Estas unidades
poderiam prestar serviços laboratoriais, e, em alguns
casos, não fazer somente a coleta, mas fornecer al
guns resultados imediatos. Outro item importante se
ria a inclusão de equipamento para tratamentos
odontológicos, uma vez que está sendo estimulada a
participação destes profissionais nas equipes. Acre
ditamos que esta medida evitaria a necessidade de
encaminhar pessoas para outras unidades de saúde,
tornando mais ágil seu atendimento.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N.2 849, DE 2003
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho)

Propõe ao Governo a reativação da
Sudesul, para o desenvolvimento da re
gião.

Despacho:
Excelentíssimo Senhor Ministro - Chefe da

Casa Civil da Presidência da República.
Não é recente o entendimento da necessidade

de criação de uma instância executiva, de definição e
de encaminhamento das questões prioritárias para o
desenvolvimento da Região Sul. Um Organismo que
faça a convergência das muitas propostas e ações
existentes. UmaEstrutura comprometida com a agili
zação das propostas, disposta a contribuir para avan
ços mais significativos dos programas e projetos em
andamento e que estimule a cooperação entre as di
ferentes instâncias de governo, instituições não-go
vernamentais e a comunidade, provocando a sinergia
necessária para alavancar o desenvolvimento dese
jado.

Nesse sentido, sugiro a criação da SUDESUL
(Superintendência do Desenvolvimento da Região
Sul), Órgão, subordinado ao Ministério da Integração
Nacional, com administração autônoma e sediada em
Porto Alegre - RS, com a finalidade:

a) Estudar e propor as diretrizes para o
desenvolvimento do Sul do País, (Plano Di
retor);

b) Coordenar e controlar a elaboração
e a execução dos projetos a cargos de ór
gão federais na região;

c) Executar diretamente ou mediante
convênio, acordo ou contrato, os projetos
referentes ao desenvolvimento do Sul que
lhe forem atribuídos;

d) Coordenar programas de assistên
cia técnica estrangeira;

e) Receber e encaminhar ao Ministro
da Integração nacional, com parecer conclu
sivo, as proposições que incluam recursos
para o Sul do Brasil;

f) Controlar, sem prejuízo das atribui
ções de controle deferidas a outros órgãos,
os saldos de dotações orçamentárias, crédi
tos adicionais, financiamentos e contas ban
cárias especiais dos gestores de projetos
constantes do Plano Diretor, através do ele
mentos fornecidos pelos órgãos executivos;
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g) Examinar o emprego dos recurso fi
nanceiros inclusive pela inspeção das
obras, serviços ou quaisquer empreendi
mentos custeados pelos menos;

h) Avaliar a capacidade ou eficiência
dos órgão em face dos recursos financeiros
que lhes foram ou devam ser concedidos;

i) Acompanhar e fiscalizar, técnica,
contábil e administrativamente, a execução
dos projetos cujos recursos sejam concedi
dos por seu intermédio, bem como, as pres
tações de contas das despesas efetuadas
com a realização de obras e com a aquisi
ção de bens e equipamentos;

j) A Superintendência do Desenvolvi
mento da Região Sul terá seu campo de
atuação restrito aos estados do Paraná,
Santa Catarina e RS.

Este órgão é de suma importância para o de
senvolvimento das regiões mais pobres dos três
Estados, para que seja incentivada a industrializa
ção, a criação de Cooperativas, de Agroindústrias
que o turismo tenha uma dinâmica melhor e se
aproveite então os limites geográficos favoráveis da
região.

É importante ressaltar também, que com a Cria
ção da SUDESUL, estaremos nos adequando a nova
legislação tributária, que o presidente e a toda a soci
edade deseja, ou seja, estaremos cumprido o que diz
a PEC 41/2003 da Reforma Tributária do Governo e
consequentemente abolindo a guerra fiscal, nesta re
gião, além de estarmos gerando milhares de empre
gos, fomentando o desenvolvimento da região e o
crescimento do país.

Em parceria com o BRDE(Banco Regional de
Desenvolvimento Econômico) e o BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
este órgão certamente cumprirá com as suas funções
sociais de inclusão, treinamento, capacitação, incen
tivo e acompanhamento.

A proposta baseia-se, por fim, em princípios
consagrados na retórica do desenvolvimento susten
tável que valoriza aspectos referentes à parceria, arti
culação e participação, fundamentais para a condu
ção apropriada e representativa de ações públicas de
responsabilidade do Estado.

Por tudo que foi exposto e pelo alto impacto so
cial desta proposta, rogo pelo acolhimento desta pelo
nobre Ministro.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho.

INDICAÇÃO N.º 851, DE 2003
(Do Sr. Osvaldo Coelho)

Sugere ao Ministério da Integração
Nacional a adoção de medidas relativas à
incorporação ao processo produtivo de
1.748,17 ha do Perímetro de Irrigação
Pontal, no Estado de Pernambuco.

Despacho:
Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração

Nacional, Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e
reivindicar o seguinte.

1.0 Projeto de Irrigação Pontal, sob a responsa
bilidade da CODEVASF, possui área total de 7.862
ha, cuja implantação está dividida em duas etapas:
áreas Norte e Sul;

2. A área Sul totaliza 3.757 ha, dos quais
1.748,17 ha estão com a infra-estrutura de irrigação
de uso comum concluída;

3. De acordo com o projeto de engenharia, essa
área concluída destina-se a ocupação de empresári
os, cujos investimentos "on-farm" não demandam re
cursos do Orçamento da União;

4. A ocupação dessa área irá gerar 5.244 em
pregos diretos e indiretos e renda bruta estimada em
R$13.985.360,00 ao ano;

5. Considerando que a efetividade da ação go
vernamental nos projetos de irrigação culmina com o
sucesso da exploração das áreas implantadas e que,
no presente caso, nem sequer demanda recursos
adicionais do Tesouro, vimos reivindicar que seja
dado os meios, à CODEVASF, para a adoção das
providências necessárias à ocupação da área, incor
porando-a ao processo produtivo.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Osvaldo Coelho, Deputado Federal PFUPE.

INDICAÇÃO N.º 852, DE 2003
(Do Sr. Ildeu Araujo)

Sugere ao Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão a adoção de
providências visando à instituição da
obrigatoriedade, no âmbito dos órgãos
da Administração Pública Federal, da
disponibilização, em seus respectivos
quadros funcionais, de servidores capa
citados na linguagem dos surdos/mudos.

Despacho:
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Excelentíssimo Senhor Ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão.

Considerando que constituem objetivos de
Estado, insculpidos nos artigos 1º e 3º da Constitui
ção Federal: oferecer condições plenas de cidadania
e dignidade humana a todos os brasileiros; promover
o bem de todos, independentemente de credo, ideo
logia, raça, sexo, ou qualquer outra forma de discrimi
nação; construir uma sociedade livre, justa e solidá
ria.

Considerando, também, a situação de descon
forto e constrangimento a que estão freqüentemente
submetidos os cidadãos surdos/mudos deste País
quando se vêem obrigados a acompanhar, assuntos
de seu interesse nos órgãos públicos que, via de re
gra, resultam no prejuízo do exercício de seus res
pectivos direitos.

Considerando, ainda, que a Lei nº 10.436, de 24
de abril de 2002, além de reconhecer como meio leglal
de comunicação e expressão a Língua Brasileira de
Sihais - Libras e outros recursos de expressão a E.!la
associados, estabelece que "As instituições públicas
e empresas concessionárias de serviços públicos ele
assistência à saúde devem garantir atendimento e
tratamento adequado aos portadores de deficiência
auditiva, de acordo com as normas legais em vigor'.

Considerando, afinal, que já são transcorridos
mais ele 15 anos da promulgação da nossa Carta Mag
na e que o Brasil precisa caminhar mais celeremente
para garantir os direitos fundamentais nela previstos,
entendemos, tendo em vista o disposto no art. 61, § 1º,
11, "a" e "c" da Constituição Federal, sugerir a V.Exa. a
adoção das providências cabíveis visando à elaboração
de norma que institua a obrigatoriedade, no âmbito dos
órgãos da Administração Pública Federal, da disponibi
lização, em .seus respectivos quadros funcionais, ele
servidores capacitados na linguagem dos surdos/mu
dos para um atendimento mais digno e competente a
esses nossos concidadãos.

É como encaminho a presente Indicação.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 

Deputado IIdeu Araujo, PRONNSP

INDICAÇÃO N.º 853, DE 2003
(Do Sr. Rubens Otoni)

Sugere ao Ministério dos Transpor
tes a adoção de medidas que viabilizem
o acesso da região Centro Oeste a portos
no Oceano Pacífico.

Despacho:

Excelentíssimo Senhor Ministro dos
Transportes.

Dirijo-me a V. Exª para expor e reivindicar o
seguinte:

1. Considerando recente visita do Pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Peru,
durante a qual foi negociada a adesão do
país vizinho ao Mercosul, abrindo desta ma
neira amplas oportunidades de incremento
do comércio entre os dois países, inclusive
com a possibilidade real de acesso de pro
dutos brasileiros a portos peruanos no Oce
ano Pacífico.

2. Nesse sentido, torna-se de impor
tância estratégica a implantação da rodovia
BR - 080, que ligará a Capital Federal a
Manaus e a partir daí até a divisa com o
Peru, e finalmente até a costa do Pacífico.

3. Visando dar um passo decisivo para
atingimento dos objetivos, da presente Indi
cação, vimos solicitar a Adequação de Tre
chos Rodoviários no Corredor Araguaia-To
cantins- BR 080/GO - Padre Bernardo 
Uruaçu - São Miguel do Araguaia, até o
Distrito de Luiz Alves do Araguaia, neste
município goiano.

4. A implantação do referido trecho
propiciará, além da diminuição da distancia
entre Brasília e a região Norte de modo bas
tante expressivo, pois não se tornará mais
necessário percorrer o trecho da rodovia
Belém - Brasília, via Anápolis, ainda que a
BR 080/GO assuma importante papel no de
senvolvimento regional, principalmente
quando se concretizar a construção da POIl

te sobre o Rio Araguaia, na altura de Luiz
Alves, agilizando a ligação à BR - 158, ro
dovia que une Barra do· Garças - MT à Re
denção - PA, tornando-se, deste modo,
uma via importante para integração nacio
nal.

5. Deverá propiciar, ainda, o escoa
mento da produção agropecuária desta vas
ta região do Brasil Central, tanto a centros
consumidores no Centro Sul, quanto a mer
cados internacionais asiáticos, através do
Oceano Pacífico, via Peru.

6. Finalmente, devemos considerar ain
da o imenso potencial turístico da região ser
vida pela BR 080 - Brasília - Manaus, princi
palmente na região dos rios Araguaia, Cristali-



A criação dessas instituições tem se realizado
mediante o aproveitamento da estrutura de estabele
cimentos federais preexistentes. Assim é, que a nova
universidade poderá surgir da transformação e apro
veitamento de instalações e pessoal da atual Escola
Técnica Federal de Bom Jesus, município situado no
Vale do Gurguéia.

No Vale já existem cursos superiores isolados
em Floriano, Bom Jesus, São Raimundo Nonato, São
João do Piauí e Corrente. A implantação de uma uni
versidade federal, com a necessária estrutura de pes
quisa, representará um novo padrão de qualidade no
ensino universitário da região. Os efeitos da nova ins
tituição atingirão não só o superior, como também, to
dos os demais níveis de ensino, devido à formação de
professores e a produção de conhecimentos adequa
dos à realidade da região do Vale.

A fundação de universidades comprometidas
com as comunidades próximas tem representado
uma experiência bem sucedida. Assim, a Universida
de do Vale do Gurguéia deverá se especializar no es
tudo e atendimento das necessidades do Vale do
Gurguéia, tais como as relativas às condições só
cio-econômicas de sua população, ao aproveitamen
to de suas riquezas hídricas e minerais e à preserva
ção do Meio Ambiente. Deverá, ainda voltar-se a es
tudos científicos e à consolidação do ecoturismo nos
parques nacionais da Serra da Capivara e da Serra
das ConfUsões.

O impulso à economia do Vale e de todo o Esta
do do Piauí deverá ser imediato: o Vale ocupa uma
área de mais de 156.000 km, abrangendo 94 municí
pios e uma população de quase 700.000 habitantes.
Possui cerca de 5.000.000 de hectares agricultáveis
e, ainda, possui um lençol freático considerado dos
mais ricos do mundo.

A importância ambiental do Vale do Gurguéia é
extraordinária: nele se encontram as nascentes do
Rio Parnaíba, o segundo em importância do Nordes
te, além dos seus principais afluentes.

Por todas estas razões, estamos certos de que
esta sugestão receberá a melhor acolhida por parte
de Vossa Excelência, visto que cabe ao Poder Execu
tivo, a iniciativa de proposições criando instituições
federais de ensino.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003 . 
Deputado Paes Landim
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no e Rio das Mortes especialmente para a cebeu o mesmo tratamento concedido a essas unida-
prática do turismo ecológico e da pesca es- des federativas.
portiva, atividades que conduzem a um de
senvolvimento sustentável da região, propici
ando visíveis ganhos nas condições só
cio-economicas das comunidades locais e
ainda a possibilidade de consolidação de
ações de educação e preservação ambiental.

7. Concluindo, sugiro a implantação de
vias de acesso da região Centro Oeste a
portos no Oceano Pacífico.

Sala das Sessões, 3 ,de setembro de 2003. 
Deputado Rubens Otoni.

INDICAÇÃO N.º 854, DE 2003
(Do Sr. Paes Landim)

Sugere ao Ministério da Educação a
criação da Universidade Federal Rural do
Vale do Gurguéia, por transformação da
Escola Técnica Federal de Bom Jesus,
Estado do Piauí.

Despacho:
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação.
Venho sugerir a criação da Universidade Fede

ral Rural do Vale do Gurguéia, no Estado do Piauí,
por transformação da Escola Técnica Federal locali
zada na Cidade de Bom Jesus.

A ação proposta é compatível com a política
recente do Ministério da Educação e representará
um passo importante para se fazer justiça federa
tiva.

De fato, o Estado de Minas Gerais, isoladamen
te, tem 12 instituições federais de ensino superior,
oito das quais classificadas como universidades, três
como conjuntos de instituições ou instituições isola
das, além de um CEFET. O Rio Grande do Sul, por
outro lado, conta com seis universidades; o Rio de Ja
neiro tem três; São Paulo, Amazonas, Rio Grande do
Norte e Paraíba possuem duas.

Há, ainda que se levar em conta que o ensino
superior público federal vem sofrendo um acentuado
processo de expansão institucional, nos últimos anos.
Tal movimento vem beneficiando alguns estados bra
sileiros, em detrimento de outros, sujeitos, da mesma
forma, à tributação federal.

Nos últimos anos foram criadas novas institui
ções federais em São Paulo, na Paraíba, em Minas
Gerais, na Bahia e em Pernambuco (Universidade do
Vale do São Francisco), e no Pará. Já o Piauí não re-
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INDICAÇÃO N.º 855, DE 2003
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministério de Minas e
Energia a desvinculação entre o preço do
gás de cozinha praticado no mercado
brasileiro e as oscilações em dólar do
preço do barril de petróleo no mercado
internacional.

Despacho:
Excelentíssima Senhora Ministra de Minas e

Energia.
A Petrobras produz, atualmente, 80% das ne

cessidades de petróleo do nosso país, sendo dele ob
tido o gás de cozinha. O gás de cozinha é um dos in
sumos essenciais nas casas das famílias brasileiras,
utilizado para a produção de alimentos e outros as
pectos da existência cotidiana de milhões de cida
dãos pelo Brasil afora. É um dos derivados do petró
leo mais ligados ao dia-a- dia da população, o pobre
sem gás não sobrevive, pois frequentar restaurantes
diariamente torna-se muito oneroso para seu orça
mento familiar.

O significado do gás de cozinha para a família
brasileira sugere a necessidade de elaborarmos
um tratamento diferenciado para o controle dos
preços deste produto em relação ao métodos utili
zados na atualidade. O Brasil reajusta os preços
do seu petróleo de acordo com a flutuação interna
cional do barril e do câmbio brasileiro, e periodica
mente os preços dos seus derivados, como a ga
solina e o gás de cozinha, recebem reajustes de
acordo com as citadas oscilações.

Somos contrários a esta metodologia, o valor do
gás de cozinha deve seguir um padrão de preço ad
ministrado, levando em consideração, não o mercado
internacional, e sim o impacto percentual sobre o sa
lário do trabalhador e o custo de produção obtido com
a tecnologia da Petrobrás, fiscalizando, inclusive, o
engarrafamento, a distribuição e a venda ao consumi
dor final. Entendemos que desta forma o custo do gás
estará mais condizente com a realidade do mercado
interno, trazendo benefícios relacionados a queda
dos patamares de inflação e do custo da sexta básica
do trabalhador.

Diante do exposto, Senhora Ministra, e certa de
que a medida colaborará para a melhoria da vida do
povo brasileiro, manifesto minha confiança em contar
com o empenho de V. Exa. e do corpo técnico e admi
nistrativo do Ministério das Minas e Energia para es
tudarem a possibilidade de desvinculação entre o
preço do gás de cozinha praticado no mercado brasi-

leiro e as oscilações em dólar do preço do barril do
petróleo no mercado internacional.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003. - Per
pétua Almeida, Deputada Federal PCdoB - AC

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Rnda a leitura do expediente, passa - sé à.

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta sessão solene destina-se a homenagear a Rede
Record de Televisão pelo seus 50 anos e foi requeri
da pelos nobres Deputados Edna Macedo, Marcelo
Ortiz e Lincoln Portela.

Convido a compor a Mesa dos trabalhos o Sr.
Dennis Munhoz, Presidente da Rede Record (pal
mas); o Jornalista Luiz Gonzaga Mineiro, Diretor da
Rede Record (palmas); a Deputada Edna Macedo,
autora do requerimento; e os Deputados Marcelo
Ortiz e Lincoln Portela, co-autores do requerimento.
(Palmas.)

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
primeiro lugar, cumprimento o Sr. Dennis Munhoz,
Presidente da Rede Record, na pessoa de quem saú
do todos os diretores, funcionários e aqueles que têm
labutado em prol da Rede Record; saúdo o jornalista
Luiz Gonzaga Mineiro, que em razão do seu profissio
nalismo e competência levou a emissora a ocupar lu
gar de destaque no jornalismo nacional; saúdo meus
companheiros Deputados e Deputadas que tiveram a
iniciativa de sugerir esta homenagem, a Deputada
Edna Macedo, de São Paulo, lutadora, perseverante
e defensora intransigente dos interesses do povo pa
ulista; o Deputado Marcelo Ortiz, do PV de São Paulo,
grande batalhador, oriundo do Vale do Paraíba, que
tem se dedicado muito ao povo do Estado de São Pa
ulo, em particular ao Vale do Paraíba; e o nosso ami
go Lincoln Porteia, do Bloco Parlamentar PSLlPL de
Minas Gerais, umaincansável voz na busca de justiça
em nosso País.

Todos sabemos, Sras. e Srs. Deputados, convi
dados presentes, o papel que os meios de comunica
ção social cumprem numa sociedade como a nossa,
em que os acontecimentos são fugazes e de fácil es
quecimento. Sabemos o papel que os meios de co
municação cumprem, inclusive na formação do nosso
povo.

Por isso, ao realizar esta homenagem, a Câma
ra dos Deputados se engaja nos anseios daqueles
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brasileiros que querem efetivamente transformar os
meios de comunicação social do País num grande
instrumento de formação e preparo do nosso povo,
para as mudanças e para uma nação livre, soberana
e democrática. A história da Record é exemplar. Meio
século, 50 anos.

A transmissão inaugural da Record deu-se às
20h do dia 27 de setembro de 1953, quando muitos
de nós nem tínhamos nascido ainda. Àquela época,
quando a tecnologia de produção e emissão dos pro
gramas televisivos era incomparavelmente mais pre
cária do que hoje, a Record conseguiu imprimir em
sua programação, com ousadia e pioneirismo, a alta
qualidade cultural que iria caracterizá-Ia mais tarde.

Programas como O Fino da Bossa e Jovem Gu
arda, que já vão longe, marcaram época na vida cul
tural brasileira, e neles despontaram para o sucesso
talentos da nossa música popular, não fruto da indús
tria fonográfica simplesmente preocupada com o
mercado, mas fruto da arte, exercitada perante a po
pulação na TV e nos auditórios.

Desse cenário, nasceram artistas do porte de
Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Ve
loso, Zimbo Trio e Maria Bethânia, além de nele con
solidar-se a carreira de outros já então consagrados,
como Agostinho dos Santos, Vinícius de Moraes, Ba
den Powel e Maysa. Depois vieram os famosos Festi
vais de Música Popular Brasileira, aliás, diga-se de
passagem, a Record, em um bom momento, recupe
ra essa boa experiência da TV brasileira. Esses festi
vais selaram de forma inequívoca a participação da
Record na evolução da música popular brasileira.

Na cobertura esportiva, é bom que se diga, a
Record foi a primeira emissora do País a realizar
transmissão interestadual de um jogo de futebol, e
também inovou, ao transmitir ao vivo o Grande Prê
mio de Turfe do Brasil, direto do Jóquei Clube do Rio
de Janeiro.

Hoje temos a possibilidade de assistir ao Cam
peonato Brasileiro na televisão de forma tecnicamen
te muito melhor, mas a origem dessa transmissão é
TV Record. Eu e meu amigo Dennis Munhoz, Presi
dente da Rede Record, podemos, nas tardes de sá
bado ou de domingo, assistir ao nosso São Paulo Fu
tebol Clube fazer sempre um bom espetáculo, graças
ao pioneirismo da Record.

Nos primeiros gloriosos anos da Record não ha
via limites para a criatividade da equipe. E em 1972 a
emissora estreou um telejornal diferente de tudo o
que já existira até então em telejornalismo, Tempo de
Notícias, que, além de transmitir a informação, deba
tia os temas em pauta, com a participação de especi-

alistas, formato que hoje está consagrado definitiva
mente no telejornalismo.

No final dos anos 70, a Record enfrentou tem
pos difíceis com a série.de incêndios que destruiu 
uma pena para a história cultural brasileira-seus ar
quivos e a concorrência acirrada de novas emissoras.
Ainda assim, manteve o segundo lugar de audiência
em São Paulo e permaneceu no ar graças à entrada
de novos acionistas.

Em 1991, nova e marcante fase da emissora,
passou a atuar como uma rede nacional, retomando
de certo modo a influência que marcou o início de sua
história.

É importante reparar esses ciclos que viveu e
que vive a Rede Record, como toda empresa, como
todos nós, na nossa vida pessoal. Há momentos em
que estamos em alta, com vigor financeiro; há outros
em que passamos por dificuldades. Mas a virtude
está em conseguir manter a média, a disposição, a
perseverança, como na nossa vida, em particular dos
políticos, em que, muitas vezes, nos embebedamos
com o poder, achamos, de repente, que ele é tudo.
Passado algum tempo, vemos que o poder se esvai,
escorre pelos dedos, e voltamos a ser uma pessoa
normal. Aquele que se embriagou com o poder certa
mente terá dificuldade para voltar à planície e convi
ver com os nossos irmãos normais.

Por isso, é importante manter sempre a coerên
cia, a humildade, a perseverança e a disposição de
acertar. É assim que nos tempos de glória você esta
rá bem e nos tempos de dificuldades você terá força
para superá-Ias. Foi assim com a Record e é assim
com as nossas vidas também.

É, portanto, muito gratificante para todos nós
desta Casa participar da justa homenagem que agora
se presta a uma emissora que, ao longo de meio sé
culo de existência, gravou de forma tão marcante seu
nome na história cultural da cultura nacional.

Quero saudar seus diretores, jornalistas, anima
dores-e me permitam fazer um parêntese para uma
amizade que eu fiz com uma pessoa da Record e que a
cada dia se tem consolidado: o apresentador Netinho,
que, falando a linguagem do povo, falando a linguagem
do gueto, falando a linguagem dos pobres, tem conse
guido consolidar em alguns horários da TV Recordurna
audiência significativa, mostrando que é um grande co
municador e líder de audiência nos seus horários. Saú
do todos os programadores e todos os que contribuem,
atrás ou à frente das câmeras para que esta emissora
leve diariamente informação precisa, como o faz o gran
de jornalista Boris Casoy, e entretenimento saudável à
seu público, honrando suas origens, mantendo a tradi-



(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
slogan Vamos â luta é mesmo muito conhecido.

Concedo a palavra à nobre Deputada Edna Ma
cedo, autora do requerimento.

A SRA. EDNA MACEDO (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Sr. Dennis Munhoz, Presidente da Rede
Record; Sr. Luiz Gonzaga Mineiro, Diretor de Jorna
lismo da Rede Record, meus cumprimentos.

Em primeiro lugar, quero parabenizar o Exmo.
Sr. Presidente destaCasa, Deputado João Paulo Cu
nha, pela brilhante retrospectiva que fez da história
da Record.

A Record é uma emissora completamente com
prometida com os valores da sociedade brasileira.
Faz uma programação voltada para a família. Tem
absoluta convicção da responsabilidade social que é
entrar na casa das pessoas e mostrar seus progra
mas. A televisão é para o brasileiro mais que um veí
culo de comunicação, que um eletrodoméstico, é uma
companhia, e a Record sabe muito bem ser boa com
panhia. Aliás, nós ouvimos a vida inteira de nossos
pais que devíamos evitar as más companhias. Talvez
esta seja uma referência para a Record: ser uma par
ceira de qualidade da população do Brasil. A progra-
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ção de oferecer uma programação de elevada qualida- mação da Record é democrática, pluralista! É um fiel
de cultural ao povo brasileiro. retrato do nosso País. Contempla a diversidade de

Por derradeiro, saúdo o nosso apresentador culturas de sotaques. Fala a mesma língua do povo,
Raul Gil, que fez nesta Casa muitas amizades. Um independentemente da classe social, da região, da
forte abraço! cor, da raça, da religião, do time de futebol. A imagem

A Câmara dos Deputados deixa também um Record é clara, limpa e com princípios. O jornalismo
grande abraço a todos da Rede Record nesta home- da emissora é o primeiro do País em credibilidade e
nagem merecida. Reconhecemos os bons serviços agilidade. É independente e responsável. Tem o dis-
prestados por essa emissora que, a cada dia, traba- tanciamento crítico que a boa prática da informação
lha por um Brasil justo e fraterno. exige!

Muito obrigado e parabéns à Rede Record. (Pal- A Record é, sem dúvida, um veículo que faz,
mas.) como nenhum outro, a interlocução dos diversos sege

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re- mentos da sociedade, estruturado em uma história de
gistro a presença das seguintes personalidades: Sr. 50 anos que hoje, orgulhosamente, reverenciamos
Paulo Machado de Carvalho Neto, Presidente da aqui. A Record tem o bom senso da meia idade, e nos
ABERT; Sr. Oscar Luiz Piconez, Diretor - Executivo últimos anos, na última década, para ser precisa, com
da ABERT; Sr. Vítor Paulo, Secretário de Estado do a aquisição feita pelos atuais donos, recebeu sangue
Meio Ambiente do Distrito Federal; e Sr. Wagner Pi- novo, jovem, revigorado. Tem a maturidade dos 50
nheiro, Presidente da Câmara de Vereadores de Val- anos, na ótica do negócio TV. Está equacionada fi-
paraíso de Goiás. nanceiramente, organizada administrativamente, tem

Muito obrigado a todos pela presença. planejamento, um corpo de profissionais competen-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ tes, inteligentes, atualizados - aproveito o ensejo

Neste momento assistiremos à apresentação do ví- para dar-lhes meus parabéns.
deo institucional Rede Record 50 Anos. A Record é hoje, inquestionavelmente, umare-

ferência de empresa no segmento televisivo do Bra
sil. Para seus funcionários, é mais que uma empresa,
que um emprego, é uma família.

Está atenta e preparada para a evolução tecno
lógica; aliás, pratica isso no dia-a-dia, investindo em
novos equipamentos, cursos e reciclagem. A Record
é uma usina de produção de conteúdo de qualidade,
de serviços comprometidos com a cultura e os hábi
tos do Brasil. A Recordestá presente em 100% do ter
ritório brasileiro. Tem empresas e parcerias regionais
firmes, sólidas em cada Estado, em cada região. São
os fiéis representantes dos muitos Brasis que somos,
além, é claro, da Record Internacional, hoje uma evi
dência inquestionável da imagem do Brasil no exteri
or. América do Sul, Estados Unidos, África, Ásia e Eu
ropa recebem nossa programação. No Japão e Esta
dos Unidos, especificamente, há uma febre de Re
cord nas comunidades brasileiras.

O Sr. Mauro Bénevides - V.Exa. me permite uma
breve intervenção, nobre Deputada Edna Macedo?

A SRA. EDNA MACEDO - Com muito prazer e
orgulho, Deputado Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Deputada Edna Ma
cedo, Presidente João Paulo Cunha, que nos repre
senta a todos no exercício majestático da Chefia des
ta Casa legislativa, eu até não dispensaria amim e ao
Deputado Carlos Santana, que se posiciona para
também aparteá-Ia, de interferir no discurso vestibu-
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lar desta sessão solene, mas não me poderia escusar
de transmitir minha manifestação pessoal de home
nagem à TV Record por esses 50 anos, que sinalizam
um esforço determinado em favor do desenvolvimen
to do País. Saudamos o jornalista Dennis Munhoz,
que tem a responsabilidade de comandar essa impor
tante empresa, ao lado de seus companheiros de di
reção, sem deixar de destacar também a figura da
quele que na programação da Record se projeta
como um verdadeiro ícone da comunicação social no
País, o jornalista Boris Casoy, a quem já dei seguidas
entrevistas, sobretudo ao tempo em que exercia a
presidência da outra Casa do Congresso, num mo
mento delicado da nossa vida político-institucional.
Posso dizer que a TV Record tem em meu Estado ín
dices estimulantes de aceitação popular. Sua afiliada
local, a TV Cidade, dirigida pelo empresário Miguel
Dias, conta em seus quadros com jornalistas prestigi
osos como Armando Vasconcelos e meuex-compa
nheiro de Senado, Cid Carvalho, que tem audiência
extraordinária em todo o País. Permito-me ainda des
tacar, brevemente, que esta Casa, na Legislatura
passada, prestou homenagem a Raul Gil, figura tão
identificada com a TV Record e cujo programa enseja
o despontar de vocações artísticas, muitas das quais
vitoriosas no cenário nacional. Portanto, minhas ho
menagens à TV Record e meus cumprimentos a
V.Exa. pela marcante iniciativa, que se insere na vida
parlamentar desta Casa. (Palmas.)

A SRA. EDNA MACEDO - Muito obrigada, no
bre Deputado Mauro Benevides.

Sr. Presidente, pesquisa, planejamento, análise
de mercado, de audiência são algumas das ferramen
tas de uso diário da Record. Este ano, quando sabe
mos da crise no setor de comunicação, com empre
sas chamadas de top demitindo funcionários, cortan
do custos, pedindo socorro a bancos e até ao Gover
no, a Recordousadamente investiu, contratou, ampli
ou. Aposta no Brasil. Acredita!

E o mercado publicitário sabe que a Record é
uma parceira confiável e séria. Cada dia que passa,
vemos na tela da Record as maiores e mais importan
tes marcas e empresas com suas mensagens comer
ciais. É prova de respeito e confiança. Sabem que o
resultado é garantido. Associam suas marcas e pro
dutos à qualidade Record. Sabem que o elenco de
profissionais no vídeo Record, tanto no jornalismo, no
esporte como na programação, é outra prova irrefutá
vel de prestígio e força.

Boris Casoy, Raul Gil, Paulo Henrique Amorim,
Adriane Galisteu, Milton Neves, Netinho, Rodolpho
Gamberine, Eliana, Chiquinho, Luciano do Valle, Cla-

udete Troiano, Oscar Godoy, Isis Regina, Salette Le
mos, Eleonora Paschoal, Cacá Rosset, Fernanda
Fernandes, Otaviano Costa, Alexandre Giachetto, Ni
valdo Prieto, Simone Nítoli e os repórteres Ulisses
Rocha, Cristina Lemos, Roberto Thomé, Celso Teixe
ira, Fernanda de Luca, Carlos Cavalcanti e Célia Bra
vin são alguns dos nomes que me ocorrem agora e
que estão diariamente no vídeo Record.

A Record é hoje, sem sombra de dúvida, uma
emissora que sabe quem é, onde está e para onde
vai. Com certeza para o primeiro lugar, podem estar
certos disso!

O Sr. Carlos Santana - Deputada Edna, conce
de-me V.Exa. um aparte?

A SRA. EDNA MACEDO - Com todo o prazer,
nobre Deputado.

O Sr. Carlos Santana - A satisfação é minha.
Este Plenário, de maioria negra, já demonstra como a
Record é diferente. Há nesta Casa poucos Parlamenta
res negros, apesar de sermos maioria na sociedade.
Faço parte de um grupo seleto de Deputados que lutam
para que os negros tenham o seu espaço. Não quere
mos migalha, queremos a compreensão de que nossa
raça contribuiu para que este País se transformasse no
gigante que é. Fico feliz pela Record. Sou do Rio de Ja
neiro. Moro em Bangu, cercado por comunidades ca
rentes, por famílias na sua maioria expulsas do centro
da cidade. Vivo a menos de 4 quilômetros de Bangu I.
Sei que o jornalismo da Record chega aos cantos mais
desfavoráveis da sociedade, mostrando a realidade,
contribuindo para a promoção da cidadania. O trabalho
que realiza é excepcional. Parabenizo a emissora pelos
seus 50 anos. Sua história de luta tem muito a ver com a
do povo brasileiro. Lutamos por uma política de quotas
para negros, e a Record já se antecipa, contratando ar
tistas negros e diretores negros. Está na frente de ou
tros veículos de comunicação deste País. Negro que
sou, conheço bem a discriminação que enfrentamos,
até mesmo dentro da Câmara dos Deputados. Não te
mos origem bastarda, somos filhos de operários. Foi
com muita luta que chegamos a esta Casa. A discrimi
nação no Brasil é das piores, é ideológica, embora ten
tem fazer crer que não. Espero que a direção da Record
continue esse trabalho. Vocês são a cara do povo brasi
leiro, desta miscigenação, destas raízes, desta raça.
Recebam a homenagem deste humilde operário, que já
está no quarto mandato de Deputado Federal, um mili
tante em áreas carentes, favelas. Sei das dificuldades
da nossa gente. Vocês estão de parabéns. Vocês são a
cara do povo brasileiro. Obrigado. (Palmas.)

O Sr. Philemon Rodrigues - Deputada Edna
Macedo, parabenizo a Mesa da Casa, na pessoa do
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nosso Presidente João Paulo Cunha, que nos propor
cionou a oportunidade de homenagearmos a TV Re
cord. Parabenizo a emissora pelos seus 50 anos de
atividade no Brasil, especialmente nesta última déca
da em que prestou extraordinário serviço à sociedade
brasileira. Dentre todos os seus programas, destaco
o mais importante, o matinal, aos domingos. Todo o
Brasil fica sintonizado aos domingos pela manhã na
TV Record, que apresenta programa que toca fundo
no coração da sociedade brasíleira. O programa leva
a mensagem da paz, a mensagem da vida, a mensa
gem de confiança em Deus. Não há outro programa
que possa suplantar o trabalho matinal da TV Record,
que é excelente e de alta qualidade. Todos nós para
mosaos domingospela ~anhã, sentados em nossas
poltronas, alguns até reclinados em suas camas, para
ouvir a mensagem do Evangelho. Do Rio Grande do
Sul ao Norte do Brasil, a mensagem ecoa como a
mais importante desta emissora para o Brasil. Para
béns à TV Record pelo seu trabalho, pelo seu dina
mismoe tambémpelasua abertura para que o Evan
gelho seja proclamado em todo o território nacional.
Na Paraíba, a TV Correio transmite em vários horári
os a mensagem evangelista. Extraordinário esSe tra
balho que não é feito por outras emissoras, com algu
mas exceções em certos programas brasileiros. A TV
Record abre as portas a fim deque o melhor para a
sociedade, o Evangelho, seja proclamado e anuncia
do emtodos os rincões do Brasil.. Parabéns à direção
da TV Recorde a todos os quefa?em a família Re
cord no Brasil. Muito obrigado. (Palmas.)

A Sra.. Edna MacE3do - Parabéns,· Rede Record,
pelos 50 anos de brasilidade!

Vocês Ell$tão ligados ao mais importante satélite
de comunicação doBrasil: a realidade do povo. Que
Deus abençoe a todos e ilumine a direção da Rede
Record.

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Convido a Deputada Edna Macedo a assumir a Presi
dência desta sessão, ao tempo em que solicito aos
nobres Deputados inscritos certa agilidade, porque
haverá sessão extraordinária imediatamente após
esta sessão solene. Peço aos Srs. Deputados que
sejam breves em seus pronunciamentos, evidente
mente, sem tirar o brilho eo conteúdo dos discursos.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Ortiz,
co-autor da proposição.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente desta Casa, Deputa-

do João Paulo Cunha, que muito bem preside os tra
balhos, com extrema atenção, no exercício pleno de
seu direito, com justiça e imparcialidade, como juiz
das nossas causas; Sr. Dennis Munhoz, Presidente
da Rede Record; Sr. Luiz Gonzaga Mineiro, Diretor de
Jornalismo da Rede Record; demais autoridades pre
sentes; Sras. e Srs. Deputados; minhas senhoras e
meus senhores, falo não só como um dos autores do
requerimento para esta sessão, mas também em
nome do Partido Verde e verdadeiramente como tes
temunha dos fatos que vou relatar, comum pouco de
rapidez, atendendo a·pedido do nosso Presidente.

Sr. Presidente, não poderia deixar de dizer que
tinha exatamente 18 anos. quando comecei a conta
gem para chegar aos 50 anos da Rede Record.

Com as primeiras imagens transmitidas às 20h
do dia 27 de setémbro de 1953, pela TV Record, inau
gurava-se não mais uma rede nacional de televisão,
dava-se início a urna nova e importante fase na histó
ria da televisão brasileira. Seu primeiro programa,
apresentado pelo saudoso HéliO Ansaldo e .Sandra
Amaral,foi um musifal que irradiavacultura-compro
misso .que ao longo de 5 décadas esta exemplar
emissora sempre cumpriu, levando cultura aos lares
brasileiros.

Naquela época, o desafio era colocar no ar uma
emissora moderna, com altatecnologia, que pudesse
não só acompanhar, mas chegar à frente, com um pa
drão de qualidade superior ao 9ue os brasileiros esta
vam acostumados a ver. A preocupação com a quali
dade da programação foi não só urna exigência, mas
uma meta a ser cumprida. E saltou aos olhos de todos
a qualidade dos programas da emissora eo alto nível
técnico de seus profissionais. Passados 50 anos, é
importante notar que, mais. viva do que nunca, a Re
cord continua a primar pela qualidade e competência
profissional.

Sr Presidente, Sras e Srs. Deputados, nos pri
meiros anos a emissora dedicou-se a programas mu
sicais como Grandes Espetáculos União, apresenta
do por Blota Jr. e Sandra Amaral. Investiu também em
telejornais, mas a programação esportiva era seu
grande trunfo. Dessa área pOdemos destacar Mesa
Redonda, criado em 1954e apresentado por Geraldo
José de Almeida e Raul Tabajara, programa que fez
escola na televisão, e as· transmissões ao vivo das
partidas de futebol e das lutas do Campeonato de Pu
gilismo. Na teledramaturgia e principalmente no hu
mor podemos destacar que a emissora foi. umvaloro
so celeiro de idéias. O Circodo Arrelia, com o palhaço
Arrelia, Praça da Alegria, de Manoel da Nóbrega, e
tantos outros programas de humor, além da novela
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Éramos Seis, sucesso absoluto na década de 60 
sou testemunha disso.

Na linha de shows, grandes momentos foram
marcados pela apresentação de artistas internacio
nais nos palcos da emissora: Louis Armstrong, BiII
Halley e seus Cometas, Nat King Cole, Sarah Vaug
han, Charles Aznavour, Marlene Dietrich.

Foi também na TV Record que estreou o primei
ro programa de calouros da tevê brasileira: A Hora do
Chacrinha, apresentado por Abelardo Barbosa, o Ve
lho Guerreiro.

Mas o grande sucesso de audiência da Record,
marco na história da televisão brasileira, aconteceu
em 1965: O Fino da Bossa, apresentado por Elis Re
gina e Jair Rodrigues, que trouxe para o cenário musi
cai novos talentos como Chico Buarque de Holanda,
Gilberto Gil, Caetano Veloso, Zimbo Trio e Maria Bet
hânia, além dos já consagrados Agostinho dos San
tos, Nara Leão, Vinícius de Moraes, Baden Powel e
Maysa. Depois veio Bossaudade, apresentado por
Elizete Cardoso e Ciro Monteiro. Roberto Carlos já
estava nas paradas e foi convidado para apresentar o
programa Jovem Guarda.

Depois vieram Essa Noite se Improvisa, com
Blota Jr. e Sônia Ribeiro, Alianças Para o Sucesso,
Caras e Coroas, Guerra é Guerra, Show em Si ... Mo
nal, Corte Rayol Show, com Renato Corte Real e
Agnaldo Rayol, Quem Tem Medo da Verdade, A Hora
do Bolinha, Família Trapo, Bronco Total e A Buzina do
Chacrinha.

A FamJ1ia Trapo, criada em 1967 e escrita por
Carlos Alberto de Nóbrega e Jô Soares, foi o progra
ma humorístico de maior sucesso da televisão. No
elenco, Renata Fronzi, Otelo Zeloni, Cidinha Cam
pos, Ricardo Corte Real, Sônia Ribeiro, Jô Soares e
Ronald Golias.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 50
anos, a Rede Record de Televisão tornou-se a prova
de que os grandes cometimentos se fazem com tra
balho e sacrifício, com firmeza e obstinação, com fé
no presente e confiança no futuro. Esta a mensagem
que diariamente transmite aos milhões de telespecta
dores que lhe asseguram a consagradora posição na
disputa pela preferência.

Seu jornalismo é limpo, sério e voltado para o in
teresse público. Que elogios tecer ou simplesmente o
que dizer sobre homens da estatura de Luiz Gonzaga
Mineiro, Boris Casoy ou Paulo Henrique Amorin, capi
tães do jornalismo da emissora? Só podemos agra
decer pelo excelente trabalho que desenvolvem em
prol da democracia e do povo brasileiro.

Os diversos programas produzidos pela Record
atendem às mais diferentes inclinações do povo bra
sileiro. Suas reportagens, na busca de pautas de nor
te a sul, abalam o País e suscitam soluções rápidas
pela pressão da opinião pública. Seus programas
educativos prestam um serviço inestimável às cama
das mais desprotegidas da população, oferecen
do-lhes aprendizado e cultura.

E quem atesta a excelência da programação da
homenageada de hoje, nesta sessão solene, não so
mos nós, os Deputados desta Casa, mas os prêmios
e as homenagens que repetidamente incluem a Re
cord como uma das melhores do mundo entre suas
congêneres.

Hoje, portanto, como representantes do povo,
cumprimos o elementar dever de registrar para a his
tória, em nossos Anais, o reconhecimento da Câmara
dos Deputados à obra realizada por essa magnífica
instituição.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o Brasil
já deve à Rede Record, neste meio século de existên
cia, um tributo de agradecimento pelo bem que cumu
lou ao longo de toda sua brilhante história ao nosso
País.

Ouço, com prazer, o Deputado Heleno Silva.
O Sr. Helena Silva - Deputado, na condição de

nordestino, quero destacar o trabalho da TV Record
no que diz respeito às suas campanhas de solidarie
dade para com o povo da Região Nordeste, região
mais pobre do Brasil. Sabemos da importância da TV
Record pelas campanhas de arrecadação de alimen
tos, devido aos problemas seculares da seca existen
te na Região Nordeste, e pelo grande trabalho jorna
lístico. Na época, por meio da reportagem feita por
Goulart de Andrade sobre o problema de falta de
água e de comida, surgiu o Projeto Nordeste, hoje co
ordenado pelo então Senador Bispo Marcelo Crivella.
S.Exa. implantou e coordenou a Fazenda Canaã.
Como disse, na condição de nordestino, não poderia
de maneira alguma deixar de registrar a importância
desse trabalho, que permitiu à TV Record acender
uma luz na Região Nordeste. Essa emissora, por in
termédio do seu trabalho, mostra que o Nordeste é
viável. Os trabalhos feitos com irrigação na Fazenda
Canaã, dirigida pelo Senador Marcelo Crivella, mos
tram a viabilidade total do Nordeste. Na qualidade de
Deputado nordestino, sertanejo, originário da região
do sertão, quero parabenizar a TV Record pelas di
versas campanhas de divulgação da viabilidade do
Nordeste. Parabenizo toda a equipe da TV Record
pelos seus 50 anos e pelo trabalho realizado na nos
sa região. Muito obrigado, Deputado Marcelo Ortiz.
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o SR. MARCELO ORTIZ-Agradeçoa V.Exa. o
aparte, Deputado.

Não poderia deixar de citar aqui grandes nomes
da Recordatual: Raul Gil, Adriane Galisteu, Netinho,
Eliana e outros.

Sra. Presidenta, Deputada Edna Macedo, uma
das autoras desta sessão, e Deputado Lincoln Porte
la, quero apenas cumprimentá-los pelo trabalho de
senvolvido nesta Casa e pela realização desta ses
são solene em homenagem a quem efetivamente me
rece o pleito.

Foi muito grande minha satisfação de participar
desta homenagem, sendo co-autor do requerimento
para esta sessão solene.

Parabéns à Rede Record pelos 50 anos de pro
fissionalismo e determinação na promoção da cultura
e na valorização dos cidadãos brasileiros.

Era oque tinha a dizer. (Palmas.)

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pela Sra. Edna Macedo, § 2Q do art. t8
do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Edna Macedo) - Esta
Presidência registra a presença dos senhores repre
sentantes regionais das emissoras associadas da TV
Record.

A SRA. PRESIDENTA (Edna Macedo) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, tam
bém co-autor do requerimento. S.Exa. disporá de 6
minutos, tendo em vista que teremos sessão extraor
dinária às 11 h.

O SR. L1NCOlN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada
Edna Macedo, autora do requerimento para a realiza
ção desta sessão; Deputado Marcelo Ortiz, co-autor;
Sr. Dennis Munhoz, Presidente da Rede Record de
Televisão; Sr. Luiz Gonzaga Mineiro, Diretor de Jor
nalismo da Rede Record; Sras. e Srs. Deputados; jor
nalistas presentes; senhoras e senhores represen
tantes da Rede Record, em primeiro lugar, repor
to-me ao que disse a Deputada Edna Macedo: a Re
cord é uma família. Claro, ela é uma casa de estímu
los. A palavra estimular quer dizer ativar os organis
mos dos seres vivos, e a Rede Record de Televisão
pôde ativar a tevê brasileira, pôde estimular novas li
deranças na Nação, l1a área artística e até mesmo em
outras áreas, e continua estimulando até o dia de
hoje.

A segunda observação é que a Rede Record de
Televisão, de maneira coerente, foi diligente. A pala
vra diligência quer dizer cuidado ativo. Ela sempre

teve cuidado com a programação, com as nossas cri
anças, com a nossa família. Claro, ela é uma família
e, por ser uma casa de estímulos, também é urna
casa diligente para com a família brasileira e continua
tendo esse cuidado ativo.

Um terceiro ponto é que a Rede Record de Tele
visão foi perseverante, e a palavra perseverante é up
most, é cuidado ativo. Ela teve esse cuidado ativo,
essa constância para poder ultrapassar as barreiras
que lhe eram apresentadas. No meio do perigo, no
meio da crise, não foi covarde, não pensou com as
pernas, porque o covarde é aquele que, quando vê o
perigo, pensa com as pernas. Ela seguiu diligente,
ativa e perseverantemente na direção que lhe era
proposta.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Almir Mou-
ra.

o Sr. Almir Moura - Nobre Deputado Lincoln
Portela, Deputada Edna Macedo, colegas desta
Casa, sou suspeito para falar da Rede Record, dos
grandes festivais, dos grandes artistas citados pelo
Deputado que me antecedeu. A Rede Record de Te
levisão renasceu num tempo em que um homem, Bis
po Edir Macedo, teve coragem para criar uma progra
mação que desse à família brasileira a cidadania. A
Record, nas madrugadas, quando a maioria dorme,
abre oportunidade para que os pastores falem aos
desesperados, àqueles que não conseguem dormir.
Por muitas vezes, nós, Deputados, chegamos de ma
drugada e podemos ver grandes talentos de pastores
que o Espírito Santotem conduzido para trazer alento
aos desesperados em todo o País. Quero parabeni
zar a Rede Record de Televisão, uma tevê que a fa
mília realmente pode ver, e dizer que ela renasceu
para que a última glória fosse maior do que a primeira.
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. L1NCOLN PORTELA - Muito obrigado,
Deputado Almir Moura.

Ouço o aparte da Deputada Zelinda Novaes.
A Sra. Zelinda Novaes - Serei breve, Deputa

do. Quero parabenizar V.Exa., o Deputado Marcelo e
a Deputada Edna pela iniciativa, para que esta Casa
pudesse render a devida homenagem à TV Record e
a todos aqueles que, movidos pelos ideais mais no
bres da ética e da moral, continuam se dedicando no
sentido de que a TV Record permaneça cumprindo
papel de relevante importância para a sociedade. Na
Bahia - quero registrar a presença do Diretor Alexan
dre Raposo e do diretor em Brasília, que também con
tribuiu para o desenvolvimento da comunicação na
Bahia -, a TV Recordtem procurado preservar a iden
tidade e a cultura daquele povo, inclusive desenvol-
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vendo trabalho em defesa dos interesses da popula
ção. Quero ressaltar que realmente a TV Recordtem
se destacado, conquistando o respeito, o reconheci
mento da sociedade e do público. Ela tem superado
dificuldades, vencido desafios junto a uma equipe do
mais elevado nível profissional, inclusive responsável
pela excelente qualidade das programações. Muito
obrigada pelo aparte emais uma vez parabéns a toda
a equipe da TV Record.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Parabenizo a De
putada Zelinda Novaes e o Deputado Almir Moura
pelo grande trabalho realizado nesta Casa.

Ouço o aparte do Deputado Costa Ferreira e,
logo após, do Deputado José Divino.

O Sr. Costa Ferreira - Agradeço-lhe o aparte
que me concede. Na condição de representante do
Estado do Maranhão, não poderia ficar calado diante
dessa grande festa da comunicação brasileira. A TV
Record, nos seus 50 anos de existência, tem brinda
do a sociedade brasileira com uma programação de
qualidade, que faz a diferença e protege a família dos
excessos que acontecem. Agradecemos a Deus e à
direção da TV Record pelo respeito à sociedade bra
sileira e pela maneira inteligente como leva ao ar seus
programas, visando o bem-estar de toda a Nação.
Parabéns a V.Exa., à Deputada Edna Macedo e à TV
Record. (Palmas.)

O SR. L1NCOLN PORTELA - Muito obrigado,
Deputado Costa Ferreira.

Concedo aparte ao Deputado José Divino.
O Sr. José Divino - Deputada Edna Macedo,

Presidenta em exercício desta sessão, Deputado Lin
coln Portela, nobre jornalista Luiz Gonzaga Mineiro,
Presidente da Record, Sr. Dennis Munhoz, o povo flu
minense me elegeu 2 vezes, fez-me Deputado Esta
dual e, agora, Deputado Federal. Quero falar em
nome do povo fluminense, onde há a Record Rio e a
Record da querida cidade da qual sou filho adotivo,
Campos dos Goytacazes. Naquela região a emissora
tem sua maior abrangência, cobre 48 Municípios, in
tegrando as regiões noroeste, norte e Região dos La
gos. Sra. Presidenta, Deputada Edna Macedo, Depu
tado Lincoln Portela, sou autor de projeto de lei apro
vado por unanimidade no Parlamento fluminense, o
qual determina que a Record recebasua maior outor
ga, a Medalha Tiradentes, comparando a emissora
Recordcom personagem brasileiro que teve ideais de
liberdade. A TV Record receberá do Parlamento flu
minense a Medalha Tiradentes, maior condecoração
daquela Casa, reconhecendo, assim, os bons servi
ços que a emissora presta ao Rio de Janeiro, proje
tando a imagem de nosso Estado no cenário nacional

e internacional. Parabéns à Record pela Medalha Ti
radentes; sucesso a toda sua equipe de funcionários.
(Palmas.)

O SR. LlNCOLN PORTELA - Parabéns, Depu
tado José Divino.

Concluo, nobre Presidenta, Deputada Edna Ma
cedo. Por ser uma casa de estímulos, uma casa dili
gente e perseverante, a Record é um espetáculo, é a
tevê que todo mundo pode ver. E como bem disse o
Deputado Carlos Santana, todo mundo pode vê-Ia em
cores e em preto e branco.

Parabéns à Rede Record de Televisão. (Pal
mas.)

A SRA. PRESIDENTA (Edna Macedo) - Dividi
rei democraticamente a Presidência da sessão com o
nobre Deputado Lincoln Portela. Somos, juntamente
com o Deputado Marcelo Ortiz, autores do requeri
mento para realização desta sessão de homenagem
à Rede Record de Televisão pelo transcurso dos seus
50 anos de fundação.

Lembro aos nobres Deputados que teremos
sessão extraordinária da Câmara dos Deputados
hoje, às 11h.

Passo a Presidência da sessão ao Deputado
Lincoln Portela e peço a todos licença para me retirar.
(Palmas.)

A Sra. Edna Macedo, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lincoln Por
tela, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Dando
seqüência à sessão solene de homenagem à Rede
Record de Televisão pelo transcurso dos seus 50
anos de fundação, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Nelson Pellegrino, que falará pelo PI. S.Exa. é
Líder do partido e disporá de 5 minutos.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Lin
coln Portela, cumprimento V. Exa. bem como a Depu
tada Edna Macedo e o Deputado Marcelo Ortiz pela
iniciativa de apresentar requerimento para realização
desta sessão solene. Cumprimento também o Sr.
Dennis Munhoz, Presidente da Rede Record; o Sr.
Luiz Gonzaga Mineiro, Diretor de Jornalismo; o Sr.
Carlos Geraldo, Diretor da emissora em Brasília; os
demais dirigentes e os funcionários da empresa pre
sentes, enfim, toda a família Record que faz o
dia-a-dia da emissora. Cumprimento ainda o Presi
dente da ABERT, Sr. Paulo Machado de Carvalho
Neto, cujo avô foi fundador da Rede Record.
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A TV Record é a emissora de televisão em ope
ração mais antiga do País - antes dela só existia a TV
Tupi, não mais em operação. Portanto, falar da TV
Record é falar da história da televisão brasileira, e
prestar homenagem à emissora pelo transcurso de
seus 50 anOs de existência é prestar-lhe justa home
nagem não só pelo serviço que presta ao País atual
mente, com a programação que exibe e as informa
ções que traz ao povo brasileiro, mas também por ter
escrito a história da televisão brasileira.

Não quero me estender; sei que os Deputados
que me antecederam já falaram dos artistas e apre
sentadores que atualmente fazem odia-a-dia da TV
Record, tanto quanto o Deputado Marcelo Ortiz men
cionou o primeiro programa da emissora, apresenta
do por Sandra Amaral e Hélio Ansaldo.

Entretanto, vale observar que, estudando a tra
jetória da TV Record, constatamos seu pioneirismo
não só porque completará 50 anos de fundação no
próximo dia 27, mas também porque a emissora, ao
longo de sua existência, tem inovado, sempre ofere
cendo aos brasileiros programação riquíssima. A TV
Record, por exemplo, transmitiu o Circo do Arrelia e
Éramos Seis, novela muito importante da televisão
brasileira. A emissora trouxe astros internacionais,
como Louis Armstrong, BiII Halley e seus Cometas,
Nat King Cole, Sarah Vaughan, Charles Aznavour,
Marlene Dietrich, entre outros - apresentações de to
dos esses artistas foram exibidas pela emissora. A TV
Recordlançou, de formapioneira, Abelardo Barbosa,
o Chacrinha. Isto é muito importante: o mais famoso
apresentador da televisão brasileira foi revelado pela
emissora. A TV Recordtambém divulgou nossa músi
ca com o programa O Fino da Bossa, que lançou di
versos artistas, tais como Chico Buarque, Gilberto
Gil, Caetan9 Velosc, os integrantes do Zimbro Trio,
Maria Bethânia,Agostinho dos Santos, Nara Leão,
Vinícius de Moraes, Baden Powel e Maysa. Roberto
Carlos já· estava.. nas paradas e. fôi .• convidado para
apresentar o programa Jovem Guarda na TV Record.

Quemnão se lembra doprograma Família Tra
po, que retratava a família brasileira, também apre
sentado pela TV Recorel? O programa, muito impor
tante, marcou minha infância. Outros merecem ser
mencionados:·Almoço com as Estrelas, 80.20, Perdi
dos na.Noite, que revelou Fausto Silva, o Faustão
lembro que; já adolescente e morando em São Paulo,
eu assistia à noiteà,o programa que projetou o apre
sentador na televis~o bra.sileira -, tanto quanto o pro
grama deAna Maria Braga e muitos outros jámencio
nados.

Em meu Estado, a empresa é detentora da TV
Itapoan, que tem história - está presente à sessão o
Sr. Alexandre Raposo, diretor regional da emissora,
responsável por programações muito importantes - e
da Rádio Sociedade, que também faz parte do siste
ma Record na Bahia.

Esta, portanto, a melhor homenagem que pode
prestar a bancada do Partido dos Trabalhadores na
Câmara dos Deputados à TV Recoreipelo transcurso
de seus 50 anos, que serâo comemorados no próxi
mo dia 27: mencionar não apenas a programação da
emissora da família brasileira, .mas também aqueles
que atualmente a elaboram no dia-a-dia, conforme
lembrado por Deputados que me antecederam. Não
citarei nomes para não cometer injustiças, afinal são
muitos.

Não temos como falar da televisão brasileira
nem como homenageá-Ia sem falar na Rede Record
de Televisão, prestando-lhe esta devida homena
gem.

Ouço, com prazer, o Deputado Adelor Vieira.
O Sr. AdeJor Vieira.,.. Nobre Deputado Nelson

Pellegrino, gostaria de me inserir no contexto daque
les que têm o privilégio de participar de sessão tão
honrosa como a que esta Casa promove para home
nagear a TVRecord pelo transcurso de seus 50 anos.
V.Exa. discorreU muito bem sobre a trajetória da
emissora ao longo dos últimosanos, mas tenho certe
za de que, se mais tempo houvesse, V.Exa. falaria
muito mais sobre o que representa a TV Record para
o País. Neste aparte quero apenas diZer que a Rede
Record, com sua nova administração, insere-se em
contexto diferenciado em relação ao do sistema de
televisão brasileiro, uma vez que sua programação
traz novo conteúdo, compatível comseu slogan A TV
da Família. Nós que defendemos a família nesta
Casa nos sentimos orgulhosos em ver pessoas e em
preendedores com coragem de investir na família-a
TV Recordtem tido essa missão. Que Deus continue
a iluminá-los. Falo em meu nome, em nome daqueles
que, em razão da exigUidadedotempo, não podem
manifestar-se e em nome da Frente Parlamentar
Evangélica. A Rede Record tem contribuído para o
bem-estar da família brasileira. Que Deus continue a
abençoar os que participam da TV Record, dan
do-lhes sempre graça, saúde, disposição e a visão de
trabalhar voltados para a família, procurando, para
tanto, melhorar cada vez mais sua programação de
modo a engrandecer a família brasileira. Parabéns a
V.Exa. e parabéns à TV Record. Muito obrigado. (Pal
mas.)



Registro a presença de Carlos Geraldo, Diretor
da Rede Record Brasília; Alexandre Raposo, Diretor
Executivo da Rede Record Bahia; Roberto Wagner
Monteiro, Diretor Corporativo da Rede Record e Dire
tor da ABRATEL; Leonor Alonso, cantora da Line Re
cords; Alexandre Jubert, de Vitória; e Fernando Ma
chado, do Espírito Santo.

Ainda há 9 inscritos. Solicito aos aparteantes que
usem da palavra por 30 ou 45 segundos-os oradores
estão respeitando o tempo regimental-, para que todos
tenham oportunidade de falar antes do início da sessão
extraordinária. Ontem, trabalhamos até 2h.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Gilberto Nascimento,
pelo PMDB.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero, antes de dar início ao meu discur
so, saudar os funcionários da Record, nosso querido
Luiz Gonzaga Mineiro, Diretor de Jornalismo, nossa
querida Deputada Edna Macedo e todos aqueles que
propiciaram a realização desta homenagem.

Tenho a honra e a satisfação de transmitir, em
nome da Liderança do PMDB, as merecidas congra
tulações à Rede Record de Televisão pelo transcurso
do seu cinqüentenário.

Realmente, não faltam motivos de orgulho e co
memoração, considerando a presença notável na his
tória da televisão do Brasil, a trajetória de grandes re
alizações, a solidez e o crescimento da empresa, os
relevantes serviços prestados ao público.

Trata-se da mais antiga televisão em atividade
no Brasil. Terceira rede do País em audiência, a Re
cord está de parabéns também pela produção dos 5
especiais comemorativos de seu jubileu de ouro.

Resgatar e preservar a memória da televisão
constitui, com efeito, providência da maior importân
cia, sobretudo quando se sabe o quanto já se perdeu
do precioso acervo da Record. Grande parte do arqui
vo da emissora foi destruído em 6 incêndios. Mas
hoje, felizmente, há diversas pessoas empenhadas
no esforço de recuperar e organizar o material restan
te, o que sobrou do fogo e da ação do tempo.
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O SR. NELSON PELLEGRINO - Obrigado De- justa à Record pelos seu 50 anos, emissora que faz
putado. parte da história da televisão brasileira; a seus funcio-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Almeida nários e àqueles que a construíram nestes últimos 50
de Jesus. anos. (Palmas.)

O Sr. Almeida de Jesus - Deputado Nelson O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Não
Pellegrino, agradeço a V.Exa. a concessão do aparte poderia deixar de mencionar o grande trabalho que o
e cumprimento a família Record presente à sessão. Dr. Reinaldo Gilli faz à frente da Record Minas Gerais.
Neste momento, Sra. Presidenta, Deputada Edna
Macedo, integrantes da direção da Rede Record,
quero dar um testemunho diferente com relação à
alegria que sinto hoje pelo privilégio de poder, nas
madrugadas, junto a alguns familiares, sintonizar a
TV Record e constatar ali espaço aberto à pregação
da palavra de Deus. A programação da TV Record, ci
tada por muitos companheiros que me antecederam
como emissora de televisão pioneira no Brasil, tam
bém tem largo alcance social: salvar vidas que pe
rambulam sem rumo ou enfrentam situações difíceis,
exatamente ao abrir espaço à pregação da palavra de
Deus. Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores
presentes, houve tempo em que estive perdido, vivi
no vício, mas, ao assistir na TV Recordà pregação de
um homem de Deus, tive oportunidade de reconhecer
minha perdição. Fui, então, nobre Líder Nelson Pelle
grino, arrancado do fundo do poço da perdição e das
injustiças e consegui levar meu testemunho de vida a
minha família. Hoje vejo na Rede Record uma família
e dou graças e louvo ao meu Deus por ver a minha
também salva para o Senhor Jesus em conseqüência
da pregação da Igreja Universal apresentada pela TV
Record. Este meu testemunho, Sr. Presidente, Depu
tado Lincoln Portela, Sras. e Srs. Deputados, é o de
um sertanejo-tal qual o Deputado Heleno-do interior
do Ceará, da Baixa da Cacimba, na pequena cidade
de Alto Santo, que teve a experiência da salvação de
uma vida perdida.. E é assim que saúdo a Record nos
seus 50 anos, pela contribuição que tem dado a mi
lhares de homens e mulheres não só no Brasil, mas
no mundo todo para que haja salvação nesta terra.
(Palmas.)

O SR. NELSON PELLEGRINO - Agradeço ao
nobre Deputado.

Por fim, cumprimento o Bispo José Rocha, aqui
representando o Bispo Ronivaldo, e o Bispo Rodri
gues, nosso companheiro e um dos porta-vozes da
Rede Record nesta Casa. Também não poderia dei
xar de lembrar o jornalista Boris Casoy, Raul Gil e Ne
tinho, dentre os demais talentos que hoje foram cita
dos.

Esta sessão solene da Câmara dos Deputados,
realizada por iniciativa dos Deputados Lincoln Porte
la, Edna Macedo e Marcelo Ortiz, é uma homenagem
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Entre as numerosas referências que compro
vam a excelência do trabalho e a dimensão histórica
da Record, vale mencionar os célebres Festivais da
Record, de 1966 a 1969, sob a responsabilidade de
Manoel Carlos, Raul Duarte, Solano Ribeiro e Nilson
Travesso; O Fino da Bossa, como já foi dito aqui,
apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues; Bossa
udade, com Elizete Cardoso e Ciro Monteiro; Jovem
Guarda, tendo à frente Roberto Carlos; Família Tra
po, humorístico criado em 1967 pela Equipe A (Nilson
Travesso, Manoel Carlos e Raul Duarte) e escrito por
Carlos Alberto de Nóbrega e JôSoares; Quem Tem
Medo da Verdade; A Buzina do Chacrinha; Praça da
Alegria; Chico Anysio Show; Perdidos na Noite, co
mandado por Fausto Silva e contando com a partici
pação dos humoristas Tatá e Escova; e muitos outros
programas que também permanecem na lembran(~a

do público.
Na Record, não poderíamos esquecer, estreou

como animador, em 1973, Sílvio Santos, que depois
se tornaria sócio majoritário da empresa. Também 1'oi
onde surgiuAna Maria Braga, com o programa Not€~ e
Anote. Grandes nomes como Fernanda Montenegro,
Eva Wilma, Dina Sfat, Gianfrancesco Guarnieri, Fran
cisco Cuoco, Fulvio Stefanini, Othon Bastos, partici
param de novelas da casa.

Ressaltem-se ainda as grandes coberturas es
portivas, a exemplo da primeira transmissão interes
tadual de um jogo de futebol, Santos versus Palmei
ras, em 1955 - claro que ainda não estava vivo para
vera vitória do Palmeiras! -; dos jogos Olímpicos de
1996; da Copa do Mundo de 1998.

Distingue-se a Record,de modo muito especial,
nobre Deputada Edna Macedo, também no telejorna
lismo, com o estabelecimento de novos parâmetros e
mais dinamismo, na busca de maior aproximação com
o públíco. Pioneirismo,competência e profissionalis
mo, afinal, são alguns dos principais traços da Record,
que se coloca à disposição da comunidade, informan
do e divertindo, cOm permanente atenção à exigênc:ia
de se manter atualizada e contar com os mais moder
nos recursos técnicos e pessoal qualificado.

Data de 1991 a transferência do controle da Re
cord para a Igreja Universal. do Reino de Deus, que
conferiu novo impulso à emissora.

Consciente de sua importância e da necessida
de de enfrentar novos e maiores desafios, a Rede Re
cord de Televisão renova-se constantemente e se ex
pande, incorporando os mais recentes adventos da
tecnologia, investindo na modernização de equipa
mentose na melhoria das instalações, bem como na
valorização dos recursos humanos, dando, enfim,

continuidade à relevante função de prestadora de
serviços em benefício da coletividade.

Assim, senhores, muitos avanços e projetos,
proximamente, irão valorizar e fortalecer ainda mais o
já sólido e desenvolvido complexo empresarial de co
municação.

A eficiência no atendimento às crescentes de
mandas da atualidade, os profissionais de alto nível,
a gestão competente, a organização, os modernos
recursos tecnológicos e a produção diversificada ex
plicam o grande prestígio e a influência da Record, o
êxito e a credibilidade mantidos junto ao público.

Com indiscutíveis méritos-não me canso, falaria
na Record a tarde toda, dada a sua grandeza -, muita
responsabilidade, determinação e confiança na pró
pria capacidade, a Hecord, fiel ao compromisso de
sempre propiciar o melhor para o público, conquistou
e consolidou seu espaço entre as principais empre
sas de comunicação do País.

Ao prestar, nesta Casa, o justo preito de admira
ção e respeito ao trabalho da Record, cabe-me sau
dar desde o seu fundador, Paulo Machado de Carva
lho, os pioneiros, até os profissionais que já passaram
pela emissora e os que dela continuam fazendo par
te. Parabéns, portanto, a Hélio Ansaldo; Geraldo José
de Almeida; Renato Corte Real, um dos mais extaor
dinários humoristas que o País já teve; Blota Jr.; Arre
lia; Raul Gil; Boris Casoy; José Luiz Datena; Gilberto
Barros; Eliana; Adriane Galísteu; e atodos os demais
a quem também se deve pela significativa parcela de
contribuição para o êxito dessa história, sendo, com
justiça, reverenciados na celebração dos 50 anos de
atuação dedicada e de reconhecimento junto ao pú
blico telespectador da Record.

O PMDB transmite à direção e aos funcionários
da querida Rede Record, a TV da família brasileira,
juntamente com o desejo de contínuo sucesso, as
congratulações devidas como tributo à dedicação e
ao trabalho realizado com o máximo de seriedade e
de competência profissional.

Receba a Rede Record, neste ensejo comemo
rativo, os merecidos cumprimentos, extensivos a to
dos os responsáveis pela brilhante trajetória percorri
da desde a fundação da empresa, em 1953, sem ex
ceção, que contribuíram para que se firmasse a Rede
Record como um referencial histórico da televisão
brasileira, uma emissora com altos índices de audiên
cia, uma empresa moderna, competitiva, eficiente, di
nâmica e um dos mais importantes grupos de comuni
cação do País.

Deus abençoe toda a família Record!
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Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Lin
coln PorteIa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado João Batista, ex-Di
retor Presidente da Rede Record, pelo PFL.

O SR. JOÃO BATISTA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Dr. Dennis Munhoz, por intermédio de quem saúdo
toda a diretoria da Rede Record de Televisão; nosso
companheiro dinâmico, Luiz Gonzaga Mineiro; meus
queridos amigos, o jornal O Estado de SPaulo, edi
ção de domingo, 27 de setembro de 1953, anunciava:
"Está no ar, em São Paulo, uma das maiores televi
sões do mundo".

Na época não havia sequer um modelo de su
cesso a ser copiado, pois, nos idos da década de 50,
só 3 canais de televisão funcionavam no mundo, na
Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Tudo
ainda era início e a história da emissora que mais con
tribuiria para a evolução da música popular brasileira
estava apenas começando. Osequipamentos precá
rios, se comparados com os recursos tecnológicos
hoje disponíveis. A maioria dos profissionais contrata
dos vinha do rádio ou do teatro. Não havia quem ope
rasse os novos equipamentos. Nilton Travesso foi um
dos 14 aprendizes selecionados depois de um rigoro
so treinamento, que incluía direção e representação.
No dia da inauguração da TV, foi camera man e ator.
Atuou ao lado de John Herbert na peça Garota 53.
Essa mistura de papéis era freqüente nos primeiros
anos da TV. Sílvio Luiz, Paulo Planet Buarque, Ran
dai Juliano e Cidinha Campos, por exemplo, além de
jornalistas e comentaristas, foram também atores. O
jornalismo e o esporte eram o forte das emissoras de
rádio nos anos 50 e, na TV Record, mereceram o
mesmo destaque.

Faço aqui uma pausa para homenagear o funci
onário mais antigo em atuação na Record e no Brasil,
o nosso querido amigo, o jornalista Murilo Antunes
Alves, citando suas palavras, quando afirma: "No co
meço, tirando a imagem, a TVera um rádio perfeito".

Na verdade, a TV ainda não possuía identidade
própria e as imagens eram exclusivamente de estú
dio. Os repórteres coletavam as notícias durante o dia
e relatavam pessoalmente as informações à noite. O
programa esportivo Mesa Redonda, apresentado por
Geraldo José de Almeida e Paulo Planet Buarque, foi
um dos primeiros sucessos de audiência da TV Re
cord.

Em 1960, com a introdução do videoteipe, novi
dade lançada nos Estados Unidos em 1957, a TV Re-

cord começa a se impor como veículo de comunica
ção de massa.

Graças a essa tecnologia, programas produzi
dos pela TV Rio passaram a ser exibidos em São Pa
ulo, pela TV Record, tais como; Chico Anísio Show,
Noite de Gala e O Riso é o Limite.

Praticamente todos os programas que marca
ram época na televisão brasileira surgiram na TV Re
cord, tais como: Circo do Arrelia, A Grande Gincana
Kibon, Capitão Sete, O Fino da Bossa, Bossaudade,
Jovem Guarda, Programa Hebe Camargo, Família
Trapo, Esta Noite se Improvisa, Show do dia 7, Praça
da Alegria, Showem Si...monal, Corte Rayol Show, A
Buzina do Chacrinha, etc.

Do castda TV Recordfizeram parte os mais bri
lhantes profissionais, além daqueles já citados: Raul
Gil, Faustão, Caçulinha, Hebe Camargo, Jair Rodri
gues, Renato Aragão, Sílvio Santos, Lolita Rodri
gues, entre tantos outros.

Cabe ainda recordar com saudade alguns pro
fissionais que já não se encontram entre nós, como
Blota Júnior, Sônia Ribeiro, Simonal, J. Silvestre, Eli
zete Cardoso, Ciro Monteiro, Chacrinha, Flávio Ca
valcante, Airton Rodrigues e Bolinha.

A Jovem Guarda ganhou espaço quando as
transmissões de futebol que eram realizadas aos do
mingos foram proibidas. Para preencher essa lacuna
deixada pelo futebol a Record resolveu investir no
iê-iê-iê, que era a versão nacional do rock'n rolL Para
comandar esse novo programa foi chamado um jo
vem capixaba, que já fazia algum sucesso no Rio de
Janeiro. Era Roberto Carlos. A ele, juntar-se-iam
Erasmo e Wanderléia. O programa fez tanto sucesso
que chegou a alcançar 90% da audiência no eixo
Rio-São Paulo.

Em 1966, a Record promoveu o seu 11 Festival
de MPB, que foi um sucesso absoluto e terminou com
um empate entre as famosas canções A Banda, e
Disparada.

No ano seguinte, na sua terceira edição, o Festi
val de MPB da Recordrevelou outros clássicos, como
Alegria, Alegria, Domingo no Parque, Roda Viva e
Ponteio.

A TV Record não ficou à margem de nenhum
acontecimento da vida paulista e brasileira, tendo
participado de todos os acontecimentos culturais de
sua época, integrando-se a eles e ampliando-lhes a
significação pública.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Reginaldo
Germano.
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o Sr. Reginaldo Germano - Deputado João
Batista, quero me referir a uma lembrança muito mar
cante da TV Record. Já conhecíamos o objetivo de
ganhar almas, mas a TV Record inovou. Hoje, quan
do ainda há no País discriminação contra negros e
afro-brasileiros, a TVRecordtem a coragem de convi
dar o âncora Netinho para apresentar um programa
no horário nobre. Ou seja, a TV Recordcolabora com
o combate à discriminação racial no País. Que esta
minha observação seja uma estrela em seu brilhante
pronunciamento, no momento em que V.Exa. traz à
lembrança histórias passadas e presentes da TV Re
cord. Que fique assinalado o avanço da TV Record
em momento tão difícil para o mundo. Participarnos
na África do Sul, no Chile e na Suíça do seminário
Discriminação Racial. A TV Record, ao escalar Neti
nhopara disputar audiência com Gugu e Faustão, de
mOnstra o quanto estáde braços dados na luta contra
a discriminação racial no País. Obrigado, Deputado
João Batista. (Palmas.)

O SR. JOÃO BATISTA - Obrigado, Deputado.
Poderia falar muito da Record, mas muito já se falou
do seu passado, muito se falou dos magníficos artis
tas, que até hoje .ainda estão em atualidade, muitos
deles.

Quero falar da nova fase da TV Record, porque,
como disse, ela não ficou à margem de nenhum acon
tecimento da vida paulista e brasileira.

Até o início da década de 70, ela pontificou
como uma rede líder. Porém, com o fim da Rede Tupi,
o Governo do General Figueiredo, ao invés de conce
der à Rede Record e à Rede Bandeirantes aqueles
canais que caducaram, preferiu viabilizar 2 novas re
des nacionais e passou aos grupos do Sr. Sílvio San
tos e da Manchete os 9 canais da extinta Rede Tupi.
Isso fez com que a Record, emissora basicamente
paulista, mergulhasse em profunda crise financeira e
a insolvência. Foi salva graças à intervenção do gru
po liderado pelo Sr. Edir Macedo Bezerra.

Esse grupórecebeua TVRecordtrôpega, deca
dente, com seu parque técnico sucateado. Novos
equipamentos de geração, transmissão e recepção
foram adquiridos, inclusive um transmissor Harhys de
60 quilowatts (um dos melhores do mundo). Foram
acrescentad~s aogtupo geradoras nas cidades do
Rio de Janeiro, Goiânia,Belo Horizonte, Brasília, Flo
rianópolis,ltajaí, Xanxerê, Salvador e Belém. Afilia
das importanh;')sque retransmitiam a Manchete, Ban
deirantes l:'). SBT. forafl1 conquistadas no Amazonas,
em Mato Grosso do Sul, Piauí e Maranhão.

Importava agora cuidar da programação. Foi
contratada então, em 1993, Ana Maria Braga para co-

mandar o Note e Anote, que conquistou o público fe
minino com sua espontaneidade e muita competên
cia, tendo sido incluída no Livro dos Recordes (Gui
ness Bool<) como a apresentadora de maior perma
nênciaao vivo na TV em todo o mundo. Hoje, oNote e
Anote é comandado com a mesma competência pela
experiente e não menos carismática Claudete Troia
no.

Luiz Alfredo e Datena, entre outros, iniciaram a
volta do esporte na Record que hoje conta com Lucia
no do Valle, Milton Neves, Nivaldo Prieto,Oliveira
Andrade, Roberto Tomé e Márcio Moron.

Em 1994, a Rede Record contrata o saudoso
Eduardo Lafon como Diretor Artístico e de Programa
ção, que com a sua competência deu maior dinamis
mo à emissora.

Sr. Presidente, preciso falar da Record de hoje,
porque não podemos viver do passado,e a Record
hoje se impõe como, indubitavelmente, uma das mai
ores emissoras de televisão deste País.

Permita-me, Sr. Presidente, falar por, no míni
mo, mais 3 minutos, já vou concluir.

Surge então o Cidade Alerta, apresentado inici
almente por Ney Gonçalves Dias, por onde passaram
também Celso Russomanno e José Luiz Datena.
Hoje mantém a liderança da audiência para o horário
sob o comando de Oscar Roberto de Godoy.

Em 1995, foram adquiridas as instalações da TV
Jovem Pano Com a compra de imóveis vizinhos a
Rede Record ocupa hoje 40 mil metros quadrados.

Aos poucos a Emissora foi adquirindo o que de
mais moderno havia no mercado. Equipamentos digi
tais de estúdio, som e iluminação. ° jornalismo ga
nhou o apoio dos helicópteros Águia Dourada I e 11.

Em 1998 começou a operar a primeira unidade
móvel totalmente digital, com geradores próprios de
energia up-link, que envia mensagens via satélite dis
pensando qualquer conexão com a EMBRATEL ou
outra operadora. Foram adquiridos 5 motolinks que
permitem a transmissão ao vivo de imagens de solo.°jornalismo da Record, dirigido pelo competen
te Luiz Gonzaga Mineiro, desafia0 tempo para trazer
notícias "quentes", cada vez.mais completas e preci
sas, desde o início da manhã com 6 Fala Brasil, anco
rado pelo casal Alexandre Giachetto e Fernanda Fer
nandes, que representam a nova geração Record.

Na busca da liderança a Record conta com o
Jornal da Record, conduzido pelo jornalista de maior
credibilidade do País, Boris Casoy, tendo ao seu lado
a brilhante Salete Lemos e na sua retaguarda uma
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equipe de primeira categoria capitaneada por Dácio O SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Sem revisão
Nitrini. do orador.) - Sras. e Srs. Deputados, queremos sau-

O Edição de Notícias, no fim de noite, é um tipo dar o Deputado Lincoln Portela que, no momento,
de revista eletrônica ágil e bem-humorada ancorada preside esta sessão, bem como nosso Presidente,
com muita competência pelo experiente jornalista Pa- Deputado João Paulo. Saudamos também a Deputa-
ulo Henrique Amorim. da Edna Macedo, nossa companheira desde os tem-

O veterano Raul Gil continua imbatível nas tar- pos de Assembléia Legislativa, e o Deputado Marcelo
des de sábado com seus calouros, desafiando o tem- Ortiz, co-autores desse justíssimo requerimento em
po e provando que o telespectador, quando tem boas homenagem à TV Record.
opções, faz a escolha certa. Sr. Presidente, todos sabemos que 3 minutos

Completam essa lista os programas É Show, não é tempo suficiente para falar da Record. Tería-
com Adriane Galisteu; Fábrica Maluca, com Eliana; mos que ficar aqui quase a manhã inteira, algumas
Domingo da Gente, com Netinho; A Noite é Nossa, horas, talvez parte da tarde, para ressaltar tudo de
com Isis Regina; Repórter Record, com Rodolpho bom que a Recordtraz para as famílias de São Paulo,
Gamberini; Verdade do Povo, com Wagner Montes; e do Brasil e, agora, com transmissão internacional-a
A Turma do Gueto idealizada pelo Netinho e muitos Record avança cada vez mais.
outros. Queremos deixar aqui, em nome do PSDB e do

É difícil citar todos, mas não posso concluir este nosso Líder Jutahy Magalhães, nossos parabéns.
pronunciamento sem prestar homenagem muito es- Não foi nem 1, nem 2, nem 3; foram 6 incêndios
pecial ao meu amigo e companheiro Dr. Demerval que tentaram apagar o passado dessa grande emis-
Gonçalves, Diretor da Recorddesde os tempos do Dr. sora.
Paulo Machado de Carvalho, (palmas) e que, dada Em 1966, 2 nas instalações da sede, localizada
sua competência e visão empresarial, foi peça funda- no bairro do aeroporto. Em 1969, 3: em janeiro, no
mental na reconstrução dessa emissora. Edifício Grande Avenida; em março, no Teatro Re-

As imagens da Rede Record hoje podem ser cord; em julho, no Paramount. Em 1992, um sexto,
vistas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no que lhe destruiu °estúdio e boa parte do teatro recém
Japão e em todos os países africanos. construído. Ali eram gravados até 5 programas de au-

Nesse passo, a Record promete cumprir o que ditório. Um infortúnio.
poderia ser uma previsão do jornalista de O Estado Falamos da TV Record, que completa meio sé-
de SPaulo que, em 1953, já dizia: "Está no ar uma culo de glórias. Que outra organização sofreria uma
das maiores TVs do mundo'~ média de mais de um incêndio por década, e o su-

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- plantaria? E que outra conseguiria, mais do que su-
dos e demais presentes, a Liderança do PFL se con- plantá-lo, crescer, a ponto de transformar-se numa
gratula com a Rede Record pelos seus 50 anos, com das maiores redes televisivas do País, a hoje Rede
seus acionistas, com seu presidente, seus diretores e Record, com centenas de afiliadas e retransmissoras,
funcionários. e terceira audiência do Brasil?

Que Deus abençoe a todos rica e abundante- A homenageada o fez, e, para nós, isso se deve
mente. às administrações dos proprietários, à família Macha-

Muito obrigado. (Palmas.) do de Carvalho, sozinha e então em parceria com SíI-
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Sras. e vio Santos, e, logo após, à Igreja Universal do Reino

Srs. Deputados, já são 11 h09min. Acabei de receber de Deus, do Bispo Edir Macedo.
um recado do Presidente João Paulo para que os pró- A TV Record, hoje Rede, teve com eles um en-
ximos oradores utilizem a palavra por apenas 3 minu- contro feliz, e paira soberana no âmbito televisivo da
tos e os aparteantes não passem de 30 segundos. Nação, como a decana das nossas televisões. Até
Essa determinação da Presidência acontece em fun- por seu pioneirismo, merece a homenagem.
ção da sessão extraordinária, marcada hoje mesmo, "Senhoras e senhores, está no ar a TV Record,
às 2h, para 11 h. Canal 7': disseram Blota Júnior e Sônia Ribeiro, às

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - O pró- 20h do dia 27 de setembro de 1953. Seguiu-se um
ximo orador inscrito é o Deputado Lobbe Neto, que fa- programa musical, apresentado por Sandra Amaral e
lará pela Liderança do PSDB. S.Exa. dispõe de 3 mi- Hélio Ansaldo. Inaugurava-se a segunda TV na histó-
nutos. ria do Brasil.
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Os musicais foram um dos melhores momentos
de sucesso da Record. Em 1965, estréiam O Fino da
Bossa, com Jair Rodrigues e EJis Regina, o Bossau
dade, com Elizete Cardoso e Ciro Monteiro e o Jovem
Guarda, com Roberto e Erasmo Carlos, Wanderléia e
tantos outros.

Esta série bastou para pôr a Record em posição
de destaque no cenário da televisão brasileira. Mas a
homenageada não pára; um ano após, novamente se
supera e inicia a insuperável sucessão dos Festivais
de Música Popular Brasileira, até hoje imbatíveis.

Mas a Recorel não é só festivais, mas muito
mais, até como pioneira de eventos do setor televisivo
no Brasil.

É da Record a primeira transmissão interesta
dual de um jogo de futebol (Rio para São Paulo), a pri
meira transmissão ao vivo do Grande Prêmio do Bra
sil de Turfe, o primeiro programa de calouros, A Hora
do Chacrinha.

E por aí não parou. Em futebol, é célebre a co
bertura da Copa do Mundo de 1998, e, em programas
de auditório, Raul Gil hoje vem por vezes superando
as grandes concorrentes. A tradição da homenagea
da aí é tão forte que o programa Perdidos na· Noite,
semente do Programa do Faustão, foi levado para a
Record pelo próprio.

E tem mais, muito mais.
No humor, o Circo do Arrelia, a Praça da Alegria

e a Família Trapo marcam época e consideram-se
modelos de tantos outros programas que sobrevie
ram; quanto a novelas e minisséries, um exemplo de
peso é a atual Turma do Gueto. E quanto ao jornalis
mo, a seriedade das análises do Jornal da Record e a
credibilidade de um Bóris Casoy são 2 dos inúmeros
tentos da emissora.

Mas °sucesso da Record não se deve apenas a
seus talentos, seu mais valioso ativo. Na sua inaugu
ração, em 1953, o Estadão publicou matéria intitula
da: Entra no ar em São Paulo uma das maiores tevês
do mundo, que mereceu página inteira, dada a ousa
dia dos investimentos em infra-estrutura.

Em 1995, ao mudar a sede do bairro do Aero
porto para o da Barra Funda, a homenageada, con
sistentemente, investe pesado, e passa a contar com
o que há de mais sofisticado em nosso parque televi
sivo.

Não é de estranhar, pois, que a Record há anos
não seja mais apenas nacional. A Rede Record Inter
nacional tem 2 canais diferenciados, Canadá - EUA e
África - Europa. Aquele atinge a ambos os países
americanos, de costa a costa. Este abarca todo o

continente africano, demais de parte da Europa. Em
breve atingirá também o restante deste continente, e
até mesmo o Japão. Mais uma inegável vitória da mí
dia brasileira.

Em vista disso, no ensejo desta homenagem, vi
mos congratular os proprietários da emissora pelo
acerto na condução de seus propósitos e pela inequí
voca capacidade de liderança,· e aos profissionais da
emissora, pela iniludível faculdade de realizar e ven
cer neste campo sobremodo competitivo.

A Rede Record pertence ao grupo do Brasil que
faz!

o Sr. Takayama - Deputado Lobbe Neto, per
mite-me V.Exa. um aparte?

O SR. L088E NETO - Tem V.Exa. a palavra.
O Sr. Takayama - Nobre Deputado, sou mem

bro da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ouvindo
V.Exa. não poderia me furtar, neste momento, da ale
gria e do prazer de saudar e parabenizar a Rede Re
cord de Televisão. Tenho certeza de que este é o
pensamento de todos os. Parlamentares. Lembro-me
da minha infância em Presidente Prudente. Naquele
tempo, só chegavam boas imagens na Capital. Ten
távamos enxergar nos chuviscos dos aparelhos de te
levisão, que ficavam em minha loja BRASIMAC, algu
mas imagens da TV Recordou da TV Tupi. Hoje, já há
um avanço, temos a rede digital. Parabenizo toda a
direção da Rede Record de Televisão pela qualidade
da imagem que se traduz no bem-estar de vida de
cada cidadão brasileiro. Parabéns ao Deputado Lob
be Neto por seu pronunciamento, a toda direção e ao
Presidente da Casa que propiciou esta justa homena
gem.

O SR. L088E NETO - Obrigado, Deputado Ta
kayama.

Sr. Presidente, lembro ainda nosso colega e
amigo da cidade de São Carlos, Ronald Golias, que
trabalhou muito na Record, nos programas A Praça e
Família Trapo.

Enfim, a Rede Record de Televisão é a rede da
família brasileira.

Que Deus abençoe a todos. Meus parabéns.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Com a
palavra o Deputado Arnaldo Faria de Sá, pelo PTB.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares; Sr. Dennis Munhoz, Presidente da
Record; Sr. Luiz Gonzaga Mineiro, Diretor de Jorna
lismo; Sr. Paulo Machado de Carvalho Neto, Presi
dente da Associação Brasileira de Emissoras de Rá-
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dio e Televisão; Deputada Edna Macedo, é com satis
fação e alegria que participo desta sessão. Trabalhei
na Record por quase 20 anos, no Record em Notíci
as, popular Jornal da Tosse. Inclusive a participação
nesse jornal foi um dos fatores preponderantes na mi
nha primeira eleição em 1986.

O saudoso Hélio Ansaldo era então comandan
te do jornal Record em Notícias e toda a minha passa
gem pela Recordacabou permitindo a vivência de um
de seus momentos mais difíceis, no final dos anos 80
e início dos anos 90, quando então o grupo de Edir
Macedo assumiu a empresa. Naquela época, se esse
grupo não tivesse assumido, certamente a Recordte
ria tido o mesmo destino da Tupi, da Exce/sior e de
outras emissoras.

A partir de então, como lembrou o Deputado
João Batista, à época um dos baluartes daquele mo
mento de recuperação da TV Record, percebemos o
grande salto de qualidade e de competência que deu
a Record. Hoje, sem dúvida alguma, uma das maio
res redes nacionais com sustentação e independên
cia econômica e financeira, mostra a pujança e a for
ça da direção maior de Edir Macedo, com quem tive,
inclusive, um episódio naquela época tormentosa 
hoje, graças a Deus, superado -, quando então, en
carcerado em 1992, na tentativa de impedir a solidifi
cação daquilo que já se prenunciava a grande rede de
televisão. Efetivamente esse trabalho hoje, quando a
Recordcompleta 50 anos, é o reconhecimento da luta
de uma emissora que passou por dificuldades e que,
num primeiro momento, foi achincalhada. Tentaram
impedir de todas as maneiras aquilo que a Record é
hoje. Graças a Deus, todos os fatos foram superados.
Estar aqui hoje, comemorando o cinqüentenário da
Record, é uma alegria e uma satisfação.

Quero dar o testemunho pessoal de quem tra
balhou durante 20 anos na Record, e nunca sofri ne
nhum tipo de tentativa de direcionamento em minha
ação política. Já exercia mandato em 1986, em 1990
e em 1994, e sempre tive total liberdade dentro do jor
nal Record em Notícias.

Portanto, faço esse cumprimento à Record. Não
quero me alongar, porque, conforme combinei com o
Sr. Presidente, cederei parte do meu tempo ao Depu
tado José Carlos Martinez, Presidente do PTB e tam
bém proprietário de uma rede de televisão.

Neste momento, quero saudar todos os presentes
- e os que não puderam vir, como o Demerval, lembra
do pelos companheiros João Batista e Edna Macedo 
e enviar um abraço especial ao Bispo Edir Macedo e a
todos aqueles que acreditaram no projeto e fazem da
TV Record a televisão da famnia brasileira.

Parabéns à Rede Record! (Palmas.)
O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado José Carlos Marti
nez, Presidente do PTB.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te; Sras. e Srs. Deputados; querida e extraordinária
Deputada Edna Macedo, que nos orgulha com sua
participação em nossa bancada; companheiro Den
nis Munhoz, incansável trabalhador da radiodifusão,
que tem mostrado o seu valor na conquista desse es
paço; amigo Roberto Wagner, que vem apresentando
na BRATEL grande trabalho; senhoras e senhores,
sem dúvida nenhuma, pelas comunicações do País,
devemos analisar a Record sempre por dois lados: o
da pessoa física e oda pessoa jurídica.

A Record pessoa jurídica tem grande sorte: foi
comandada no início por Paulo Machado de Carva
lho, o Marechal da Vitória, homem que dedicou a vida
praticamente à televisão. Depois dessa fase, passou
uns tempos nas mãos do empresário Sílvio Santos,
cuja história é conhecida de todos nós. Por último,
saiu das mãos desse empresário e caiu nas mãos
desse grande homem de Deus e, sem dúvida nenhu
ma, grande empresário, Dr. Edir Macedo, irmão da
querida Deputada Edna Macedo. E essa transferên
cia levou a mudanças no cenário da comunicação
brasileira.

Homem de fibra, de muita raça, tenacidade e
vontade, Edir Macedo encontrou no seio da Record
terreno fértil para construir e transmitir seu sonho de
comunicação no Brasil.

Nós, da CNT, participamos desse sonho, Presi
dente Lincoln Portela. No início, a Rede Record ainda
não tinha sua emissora no Rio de Janeiro. E nós, afili
ados, transmitíamos os sinais para o Rio de Janeiro,
Curitiba, Londrina e boa parte do Brasil.

O tempo passou, a Record acabou adquirindo
suas emissoras, e fomos adquirindo nossos canais.
Separamo-nos, mas apenas como pessoa jurídica,
porque continuamos juntos em nossos corações.

Quero dizer à Rede Record que nós, da televi
são brasileira, temos orgulho de vocês, que represen
tam o que há de bom, o que há de valoroso, o que há
de sério, o que há de trabalho. Os percalços e lutas
que vocês enfrentaram só nos dão mais força para
olhar o futuro com dignidade e ter a certeza de que os
bons vencem e aos maus está reservado ° caminho
que não desejamos a ninguém.
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Esperamos que todos possam trilhar o caminho
que Edir Macedo nos tem ensinado: o caminho dos
céus. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Dando
continuidade à lista de oradores inscritos, concedo a
palavra ao nobre Deputado Mário Negromonte, que
falará pelo PP.

O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente Uncoln Portela;
nobre Deputada Edna Macedo; Sr. Dennis Munhoz,
Presidente da Rede Hecord; Sr. Luiz Gonzaga Minei
ro, Diretor de Jornalismo; Sr. Alexandre Raposo, Di
retor da Record na Bahia; Sras. e Srs. Deputados, a
notícia dada por importantes periódicos assim regis
trava, em 27 de setembro de 1953, o início do funcio
namento da Rede Record de Televisão: "Entra no ar,
em São Paulo, uma das maiores TVs do Mundd'.

Juntando·nos às celebrações de seu primeiro
cinqüentenário, não nos podemos furtar a enaltecer o
espírito empreendedor que move todos os seus inte
grantes, do mais alto ao mais humilde posto da em
presa.

Basta que nos inteiremos de sua programação
para compreender que a busca da.excelência não
constitui meta utópica ou inatingível. Pelo contrário, é
mola propulsora ao destaque, ao sucesso.

Ao nos referirmos a um veículo de comunicação
do porte do que hoje homenageamos, a repercussão é
acrescida da felicidade de todo o País em contar com a
Rede Record na divulgação dos fatos, na formação de
opinião, na defesa dos interesses nacionais.

A conquista da credibilidade junto ao público
tem norteado o trabalho da rede ao longo desses 50
anos, e a consolidação de todo o seu esforço pode
ser constatadapela crescente e célere modernização
tecnológica de que todo o complexo tem sido alvo.

Em 1997, a potência do transmissor instalado
em São Paulo foi duplicada, de 30 para 60 qúilowatts,
bem como instalada nova antena, cujos resultados fo
ram maior alcance e maior facilidade de recepção de
sinal.

A TV Record possui 12 estúdios em sua sede,
reunindo todos os recursos técnicos e materiais para
atender à demanda de sua programação. Entre eles,
o software de edição não linear, que permite a criação
de vinhetas e aberturas de incomparável qualidade.
Da mesmasorte, adquiriu o sistema de cenário virtu
al, a fim de atender à produção de programas ao vivo.

No início de 2003, foi inaugurado o centro exibi
dor digital, o que sepulta a transmissão de comerciais

por meio de fitas, uma vez que se trata de um dos
mais modernos sistemas de automação de exibição.

Pioneira nas transmissões de áudio e vídeo em
ATM no Brasil, somente no primeiro semestre deste
ano, a Rede investiu 2,5 milhões de dólares emequi
pamentos para captação externa, entre eles câmeras
de nova tecnologia digitallMX, com unidades de gra
vação em discoótico, recurso que se traduz em quali
dade e rapidez.

Sempre buscando atender ao telespectador
com eficiência, imprimiu agilidade aos telejornais me
diante a aquisição de um dos mais modernos helicóp
teros do mundo (o Águia Dourada I), que conta com 4
câmeras, sendo duas internas e duas externas. Des
tas, uma é capaz de não só efetuar rotações de 360
graus, como também de aproximar as imagens até 70
vezes; a outra facilita a realização de imagens pano
râmicas. O sucesso foi tamanho que a TV Record
comprou outro aparelho (o Águia Dourada 11), um
pouco menor, mas dotado das mesmas característi
cas da outra unidade.

Por outro lado, cientes de que uma empresa
não funciona somente movida por máquinas, a Rede
Record de Televisão também vem investindo no qua
dro de pessoal, mediante a qualificação e especiali
zaçãode seus técnicos. Cursos via Internet vêm sen
do grandemente utilizados.no desenvolvimento pro
fissional e pessoal de todos os funcionários. E, como
a rede vê o futuro com antecedência, está a preparar
a criação da Universidade Corporativa Record.

Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, a televi
são brasileira detém grande responsabilidade para
com a sociedade, que não deve ser mal explorada em
sua consciência. Ciente desse dever, a Rede Record
pode orgulhar-se do grandioso trabalho que vem em
preendendo ao longo dos seus 50 anos de existência
em prol dessa mesma sociedade qUe aviu crescer e
que lhe continua emprestando apoio, este aferidopor
elevados· índices de audiência.

Receba, pois, a Rede Record de Televisão, a te
levisão da família brasileira, os nossos mais sinceros
e efusivos cumprimentos pelo transcurso de tão signi
ficativa data, bem como nossos votos de que seja
essa apenas a primeira etapa de uma longa história a
confundir-se com a própria História do País.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado João Alfredo.
O Sr. João Alfredo - Deputa.do Mário Negro

monte, Sr. Presidente, senhoras e senhores que fa
zem a Rede Record de televisão, certamente outros
companheiros do meu Estado,.o Ceará, já falaram ou
vão falar-estão inscritos os Deputados Moroni Tor-
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gan, Almeida de Jesus e Léo Alcântara. Muito poderia
ser dito, mas quero ater - me unicamente, até por ca
usa do tempo, a dois aspectos. Primeiro, a importân
cia, do ponto de vista da democracia, da quebra do
monopólio e da oferta de mais alternativas ao consu
midor. A TV Record cumpre importante papel ao lon
go da sua história. Quero também, senhores, puxar
um pouco a brasa para a nossa sardinha e homena
gear a Rede Cidade, em Fortaleza. Quero homena
gear o Presidente Miguel Dias, o Diretor - Superinten
dente Guto Benevides, o Diretor de Jornalismo Fran
cisco Alves Maia, o nosso Chico Alves - afinal de con
tas, são os jornalistas que fazem a televisão, a notícia
-, e todos os trabalhadores e trabalhadoras da notí
cia, que permitem a Rede Record alcançar esse pata
mar de qualidade e de respeito na sociedade brasilei
ra. Muito obrigado. Parabenizo a Rede Record e to
dos os que aqui estão e, ao Deputado Mário Negro
monte,agradeço a oportunidade do aparte. (Palmas).

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Ouço, com
prazer, o Deputado Vieira Reis.

O Sr. Vieira Reis - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, convidados, Diretores e representantes
da TV Record, gostaria de dispor de no mínimo uma
hora para fazer a minha singela homenagem à Rede
Record, uma vez que, nesta última década, participei
de incansáveis lutas em prol de seu crescimento. A
TV Record, que, até os anos 90, cobria apenas a área
de São Paulo, Franca e São José do Rio Preto, é hoje
uma rede nacional e abrange todos os Estados da Fe
deração. É impossível falar da TV Record e não res
saltar a pessoa amada e querida do nosso pai na fé
espiritual, o Bispo Edir Macedo, e em sua valorosa
contribuição para a Rede Record, fato de extraordiná
ria importância para a vida do mundo cristão; um so
nho milenar de geração de paz, fraternidade entre os
homens e a oportunidade que se coloca à disposição
de todos aqueles que desejam uma sociedade cristã,
fraterna, igualitária e, sobretudo, temente a Deus. É
por intermédio de programas que preenchem as ma
drugadas com palavras de fé e testemunhos do poder
de Deus, levados a milhões de brasileiros e estrangei
ros, que muitas vidas têm sido transformadas, resga
tando sua dignidade, fé e auto-estima. Deixo registra
das essas palavras de todo meu coração e parabeni
zo a equipe da TV Record. Todos vocês estão de pa
rabéns. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Ouço, com
prazer, o Deputado Moroni Torgan.

O Sr. Moroni Torgan - Deputado Mário Negro
monte, Sr. Presidente, também gostaria de parabeni
zar a Rede Record. Deixei rapidamente a presidência

dos trabalhos da Comissão para dar meu testemunho
sobre a importância desta rede de televisão. No meu
Estado, a Rede Cidade tem feito grande trabalho por
intermédio de Miguel Dias, Guto Benevides, Chico
Alves e Cid Carvalho. A frase é importante e expressa
a realidade: a TV Record é a televisão da família bra
sileira. Meus 2 filhos e minha esposa fazem questão
de assistir ao Programa Raul Gil e de torcer. Talvez,
se eu fosse mais novo, deixasse de ser Deputado
para ir até lá. (Risos.) São programas dessa natureza
que deixam a família brasileira tranqüila em frente à
televisão. Há o respeito pelos ditames morais e éti
cos. Posso ligar a televisão tranqüilamente na Rede
Record, porque sei que não vai haver pornografia, ce
nas extravagantes de violência, mas um padrão de
qualidade. Todos os dias faço questão de ressaltar,
inclusive para meus familiares, que esse é um canal a
que podemos assistir tranqüilos. Em alguns progra
mas, como o do Uno Rossi, um grande apresentador,
há sempre um critério para não haver exposição de
masiada, e isso é fundamental. Parabenizo a Rede
Record por preservar os valores familiares na televi
são. (Palmas.)

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Ouço, com
prazer, o nobre Deputado Almeida de Jesus.

O Sr. Almeida de Jesus - Agradeço ao ilustre
Deputado Mário Negromonte a concessão deste
aparte. Não poderia deixar de agradecer à Rede Re
cord por tudo o tem feito pelo Nordeste. Sou pernam
bucano e tive a oportunidade de visitar uma família
que, devido à seca, estava se alimentando apenas de
palma, um cacto extremamente amargo que é dado
ao gado quando não há mais pasto. Nesse período eu
estava no sertão fazendo uma reportagem sobre a
seca-havia até quem caçasse e comesse ratos. A
Rede Record fez uma campanha e arrecadou milha
res de quilos de alimentos, mostrando solidariedade
aos irmãos nordestinos, que tanto estavam sofrendo.
Parabenizamos a diretoria da Rede Record e seus
funcionários pelo brilhante e competente trabalho que
realiza e pelo respeito que tem à família. E a Rede
Record não viveu só de glórias, passou por persegui
ção, ciladas e calúnias, mas venceu. Muito obrigado a
todos que fazem a Rede Record e não se esquece
ram do Brasil, especialmente do Nordeste, região tão
desprezada do País. Que Deus abençoe a todos, em
nome de Jesus! (Palmas.)

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Ouço, com
prazer, o nobre Deputado de João Paulo Gomes da
Silva.

O Sr. João Paulo Gomes da Silva - Prometo
ser o mais breve possível, Deputado. Quero apenas
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dizer que tenho relação de afeto com a Record e tam
bém, jornalista que sou, relação profissional. Fui co
mentarista do jornalismo local de Minas Gerais duran
te algum tempo. Cheguei a apresentar o programa
Minas na TV, que desfrutou e desfruta de grande au
diência em nosso Estado. Faço um registro não feito
ainda nesta homenagem: vivenciamos neste momen
to oportunidade de muita alegria, porque se trata da
confluência da união do Poder Legislativo com um ve
ículo de comunicação, algo extremamente rico para a
democracia. No Brasil e em qualquer lugar do mundo,
quando se quer calar a democracia fecha-se o Poder
Legislativo e censura-se a imprensa. A Record, a Câ
mara dos Deputados e a população brasileira estão
de parabéns! Obrigado. (Palmas.)

O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Sr. Presiden
te, parabenizo, por fim, a família brasileira que tem à
disposição a TVRecord, que realiza sério trabalho de
jornalismo e um trabalho social de grande alcance,
com transparência, ética e moral.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Convi

do a Deputada Edna Macedo, autora do requerimen
to, a assumir a Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Com a
palavra o nobre Deputado Bispo Rodrigues, que fala
rá pela Liderança do Partido Liberal.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - R.J.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, senhoras e
senhores, é um grande prazer estar presente neste
momento para, com justiça,·homenagear a Rede Re
cord de Televisão pelo transcurso do seu 50º aniver
sário.

No dia 27 de setembro de 1953, teve início a
saga que faria da Record a grande rede de comunica
ção, hoje corporificada no poderoso conjunto de
emissoras próprias e afiliadas, além de retransmisso
ras espalhadas por todo o País.

São 61 geradoras e 843 retransmissoras e qua
se 8 mil funcionários regiamente pagos com todos os
seus direitos recolhidos e mantidos no dia-a-dia.

A Record também se faz presente em toda a
América do Sul, América do Norte e também na Áfri
ca, através de TV a cabo. A Rede R.ecord de Televi
são constitui o que se tem de melhor na mídia brasilei
ra nas últimas décadas, no sentido de conferir à infor
mação e ao entretenimento dimensão que, sobretu
do, preze a correta formação de opinião e o desenvol
vimento cultural do povo brasileiro.

Essa emissora de TV respeita a família, princi
palmente as crianças que -todos sabem-ficam em
casa sozinhas assistindo televisão enquanto seus
país estão no trabalho. Elas não têm seus valores mo
rais atingidos e não correm o risco de deturpá-los.
Isso é muito importante para uma televisão aberta,
com concessão de TV pública.

Com uma programação que vai do jornalismo
ao cinema, de esporte a show, a Recordchega até ao
mais distante telespectador e o ajuda a se integrar ao
Brasil e ao mundo, proporcionando-lhe novas con
quistas do conhecimento, estimulando diferente visão
crítica e social cristã, na maioria das vezes.

No entanto, Sr. Presidente, nobres colegas, foi
árdua a trajetória para a Record chegar até onde hoje
se encontra, porque precisou superar as adversida
des naturais e empreendimentos de grande vulto, ad
versidades de ordem comercial, econômica, tecnoló
gica e também, de uns tempos para cá, de preconcei
to, porque os seus executivos na maioria das vezes
confessam a fé a religião evangélica. Mais árdua prin
cipalmente porque precisou firmarsua identidade, de
ixando claro ao telespectador a sua linha, o seu pa
drão de qualidade e moral, os seus propósitos em
face das demandas de competitividade, expansão, li
derança e mercado.

A Rede Record começaria por fazer belíssima
história junto à música brasileira. Quem não se lem
bra, entre os contemporâneos, do nascimento do fa
moso Canal 7, de São Paulo, dos Grandes Espetácu
los União ou de A Hora do Chacrinha, do saudoso
Abelardo Barbosa?

Quem não conserva as doces lembranças dos
programas da Jovem Guarda, que acabariam por
consagrar Roberto Carlos? Quem não acompanhou
os famosos festivais da Record, que trouxeram para o
cenário musical nacional e internacional ninguém me
nos do que Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Ve
loso, Vinícíus de Moraes e Maria Bethânia, entre vári
os outros? Todos esses talentos por ela revelados.

A música, na Record, tinha a mesma ênfase, se
é que podemos assim comparar, do telejornalismo
brasileiro hoje, sobretudo com a ida de Boris Casoy
para a TV Record. Todo o Brasil o reconhece hoje
como o melhor jornalista em operação no País. Inclu
sive, a partir da assinatura de seu contrato, deu início
a nova fase do jornalismo brasileiro.

A Recordtambém não faltou no movimento das
Diretas Já, na instalação da Constituinte, na demo
cratização do País. Em todas as lutas e campanhas
importantes, sempre se fez presente.
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Nos últimos 13 anos, ocorreram significativos
aportes financeiros para a compra de novos equipa
mentos, e a Record já faz planos para não ficar para
trás na nova tecnologia da TV digital, que, dizem os
técnicos, vai requerer das televisões brasileiras o in
vestimento de mais de 5 bilhões de dólares para se
adequarem à nova tecnologia. Tenho certeza de que
a direção da emissora saberá fazer a mudança da TV
analógica para a TV digital, fazendo com que o Brasil
não fique atrás de outros países.

Meu discurso é longo e o tempo escasso. Con
tudo, deixo meus parabéns à TV Record. Nós, pais, e
os educadores temos prazer em saber que nossos fi
lhos assistem a uma TV que trará boas informações e
irá respeitar seus valores.

Está muita linda essa homenagem aos 50 anos
da Rede Record de Televisão. Desejo que ela com
plete mais 50 anos com boa trajetória.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Bispo Rodri
gues, o Sr. Lincoln Portela, § 2 Q do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Edna
Macedo, § 2 Q do art. 18 do Regimento Inter
no.

A SRA. PRESIDENTA (Edna Macedo) - Dando
prosseguimento à sessão, concedo a palavra ao no
bre Deputado Dr. Evilásio, que falará pelo PSB.

O SR. DR. EVllÁSIO (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Edna Mace
do, na pessoa de quem cumprimento todas as mulhe
res que abrilhantam esta sessão de homenagem;
meu querido amigo Deputado Lincoln Portela, na pes
soa de quem cumprimento os demais componentes
da Mesa; Sras. e Srs. Deputados; meus amigos e mi
nhas amigas; não poderia deixar de registrar minha
breve saudação nesta homenagem aos 50 anos da
Rede Record de Televisão.

O País que queremos vai depender do povo que
temos, e o povo que temos vai depender do povo que
formamos. A televisão é importante instrumento na
formação ética, moral e cultural de um povo, em es
pecial dos jovens. Infelizmente, hoje a televisão é
mais importante do que a família, que não se reúne
mais em torno de uma mesa por causa dela.

Hoje a televisão é mais importante do que a es
cola na formação do jovem, pois 98% deles assistem
aos programas de televisão, mas nem todos estão na
escola; a televisão se tornou mais importante do que
as igrejas, porque poucos estão indo às igrejas. Por
isso, é imensa a responsabilidade desse meio de co-

municação na formação do povo, para fazer do Brasil
o país que almejamos.

Infelizmente, com a massificação do sexo e da
violência, a vida dos jovens está sendo encurtada.
Nosso desejo, porém, é o de ver a televisão como ins
trumento de promoção da vida.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, sin
to-me honrado em ter sido escolhido para falar em
nome do PSB, nesta merecida sessão solene que ho
menageia uma emissora de televisão cuja participa
ção na história da imprensa brasileira é fundamental.
Claro que estou falando da Rede Record, que, na
contramão da maioria dos programas televisivos atu
almente em exibição em nosso País, leva realmente a
sério o compromisso de oferecer ao povo brasileiro
programação de qualidade, baseada na ética, na res
ponsabilidade e, sobretudo, no respeito aos valores
da família.

Record - Há 50 anos na vida dos brasileiros fa
zendo uma TV que todo mundo pode ver. Este foi o
lema escolhido para comemorar meio século de ativi
dades e que, na verdade, se identifica com a própria
história de resistência e garra do povo brasileiro no
que se refere à superação de dificuldades por meio
da criatividade, da garra e do trabalho. Como exem
plo disso, podemos citar seus brilhantes recomeços
depois das perdas e danos oriundos de nada menos
que 6 incêndios em conseqüência dos quais, lamen
tavelmente, grande parte do seu arquivo de imagens
(produções de 1953 a 1960) foi completamente des
truída.

Equipada com o que havia de mais avançado
em termos de televisão em 1953, a TV Record entrou
no ar. E o fez em grande estilo, investindo em entrete
nimento com a exibição de um programa musical
apresentado por Sandra Amaral e Hélio Ansaldo.
Aliás, os musicais, sempre ocuparam um grande es
paço na grade televisiva dessa emissora. Grandes
Espetáculos União foi um desses programas. Nos
palcos da Record se apresentaram artistas internaci
onalmente renomados tais como: Louis Armstrong,
Bi/l Halley e seus Cometas, Nat King Cole, Sarah Va
ughan, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, entre ou
tros. Mas como uma emissora de caráter eminente
mente brasileiro, a Record não podia deixar de privile
giar a prata da casa. E foi assim que, nos anos 60 ela
promoveu os grandes e insuperáveis festivais de
MPB.

Em 1965, levou ao ar programa que se tornaria
um marco na história da televisão brasileira: O Fino
da Bossa, apresentado por Elis Regina e Jair Rodri
gues, que trouxe para o cenário musical novos talen-
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tos como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Ca
etano Veloso, Zimbo Trio e Maria Bethânia, além dos
já consagrados Agostinho dos Santos, Nara Leão, Vi
nicius de Moraes, Baden Powel e Maysa.

Na linha de entretenimento, merece também
enorme destaque sua programação esportiva, as
transmissões ao vivo das partidas de futebol e das lu
tas do Campeonato de Pugilismo, do Grande Prêmio
de Turfe do Brasil e, mais atualmente, a cobertura dos
Jogos Olímpicos de Atlanta, da Copa do Mundo na
França e dos Jogos do Campeonato Brasileiro, entre
outros.

Na qualidade de instrumento de comunicação
social, a TV Record, desde o início, mostrou-se cons
ciente da sua responsabilidade em contribuir para
que o povo brasileiro se mantivesse devidamente in
formado a respeito dos fatos do País e do mundo. Por
isso não hesitou em diversificar a sua programação,
passando a investir também em programas jornalísti
cos. Sábia atitude, que é mantida até hoje.

Eu poderia discorrer horas sobre a importância
da programação da TV Recordparao cenário nacio
nal das telecomunicações nestes 50 anos. Mas o
tempo urge. No entanto, não posso deixar de citar al
guns programas que marcaram época, entre os qua
is: Circo do Arrelia, Praça da Alegría,Show do Dia 7;
Pullman Jr., Bossaudade, Jovem Guarda, Essa Noite
se Improvisa, Alianças Para o Sucesso, Caras e Co
roas,Guerra eGueira, Show em Si ... Monal, Corte
Rayol Show, QuemTem Medo da Verdade, A Hora do
Bolinha, Família. Trapo, Bronco. Total, A Buzina do
Chacrinha, Tempo:de Notícias, Record em Notícias,
Almoço com as Estrelas, Bozo, Sala Especial, Dercy
aos Domingos, Perdidos na Noite, A Mulher dá o Re
cado, Nova Mulher, Especial Sertanejo; Jornal da Re
cord; Note e Anote; Cidade Alerta; Ana Maria Braga,
Quem Sabe '" Sábado, entre·tantos e tantos outros.

Por tudo {) que essa emissora representou e
continua a representar para o povo brasileiro, eu não
poderia encerrar a l1'linha fala s~m fazer referência a
dois dos seus wandes condutores: .Paulo Machado
de Carvalho e Bispo EdirMacedo. Quero também pa
rabenizar toda sua equipe em nome do seu atual Pre
sidente, o jurista Dennis Munhoz.

Por fim, cumprimento a Sra. Edna Macedo e os
co-autores da brilhante iniciativa de requerer a reali
zaçãodesta merecida homenagem.

Com certeza, Sra. Presidenta, sem essa impor
tante emissora, a história da televisão nacional ficaria
a dever. Sua fundamental· participação no início do
período de modernização das comunicações brasilei
ras alavancou e incentivou os investimentos nessa

área. E esse referencial ela continua sendo e tendo
até hoje, sem nunca perder de vista que os quatro pi
lares mais importantes de um sistema·de comunica
ção social compreende: educação, cultura, entreteni
mento e informação.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Edna Macedo) - Com a

palavra o nobre Deputado André Zacharow, que fala
rá pelo PDT.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PRo Sem
revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Edna
Macedo, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senho
res, em nome do PDT homenageio a Rede Record 
que faz parte da nossa história com seus 8 mil funcio
nários -, em especial a memória de Paulo Machado
de Carvalho, pioneiro da televisão brasileira. Home
nageio também Edir Macedo, esse homem de Deus,
que tem feito muito pela sociedade brasileira, pelo for
talecimento do homem integral-corpo, alma e espírito.
Por quê? Porque Edir Macedo, um vencedor, segue a
orientação do maior comunicador que a história da
humanidade já conheceu, Jesus Cristo. Quando Ele
nasceu, nO céu se ouviu a grande comunicação dos
anjos celestiais anunciando: Glória a Deus nas altu
ras e paz na Terra aos homens de boa vontade.

Edir Macedo está transmitindo a mensagem de
Jesus, levando-a às famílias; apresenta jornalismo e
esportes na Rede Record, mas também a palavra de
Deus, porque aquele maior comunicador, Jesus Cris
to, disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho
a todas as criaturas. Anunciai as coisas boas, anunci
ai a salvação". Por isso é eterno.

Parabéns à Record. Parabéns a Edir Macedo;
sê fiel até a morte, porque redeberás a coroa da vida.

Quero trazer também uma palavra de homena
gem à Record, e sei que represento o pensamento do
povo evangélico brasileiro, um terço de nossa popula
ção. Em Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz o se
guinte: "Opovo que conhece ao seu Deus se esforça
rá e fará proezas".

Edir Macedo conhece seu Deus; o povo evan
gélico conhece seu Deus; a Record prega isso e tem
feito proezas. Sustentar a terceira televisão brasileira
no ar é milagre.

No Paraná a Recordtemmuita audiência. Lá te
mos urna poetisa de origem ucraniana, Helena Ko
lody, que tem um pensamento, muito importante para
este momento, do seguinte teor: "Cada um de nós re
cebe de Deus uma estrela. Muitos fazem dela um sol;
outros, nem a percebem':
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Que a estrela de Jesus Cristo continue sendo a
estrela da Record, a estrela de Edir Macedo. E que
esse sol brilhe para todos nós que acreditamos no fu
turo de nosso País e em dias melhores, com as ben
çãos de Deus. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Edna Macedo) - Dando
prosseguimento à sessão de homenagem, concedo a
palavra ao nobre Deputado Jamil Murad, pelo
PCdoB.

O SR. JAMIL MURAD (PCdoB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada Edna
Macedo, em São Paulo, quando éramos Deputados
Estaduais, pude conhecer sua extraordinária capaci
dade de defender seus ideais. Nunca me esqueço de
um discurso memorável em defesa da Vale do Rio
Doce e contra a privatização daquela grande empre
sa nacional.

Neste momento, em nome da bancada do
PCdoB, quero homenagear a Rede Record pelos
seus 50 anos, emissora de televisão que, com seu
fortalecimento, forjou a pluralidade nos meios de co
municação. Hoje, não existe apenas uma grande
rede de televisão no Brasil, mas também uma outra
grande rede de televisão, que é a TV Record.

Ela vem de raízes sadias. Desde minha juventu
de, vi surgir pela Record artistas que orgulham o povo
brasileiro, como Elis Regina, Jair Rodrigues, composito
res como Chico Buarque, Gilberto Gil, Ministro da Cultu
ra, Tom Jobim, Caetano Veloso e Nat King Cole. Todos
surgiram molecotes, crianças, jovens, pela TV Record.

A TV Recordtem serviço prestado ao nosso povo
no campo da cultura e do jornalismo, fortalecendo inclu
sive a pluralidade da informação, porque se não houver
pluralidade ficamos presos a um monopólio que acaba
distorcendo a informação e até praticando a desinfor
mação, com grave prejuízo para o Brasil.

Quero, neste momento, prestar essa homena
gem à TV Record, aos seus artistas e aos seus funci
onários do presente e do passado, aos seus dirigen
tes de hoje, Edir Macedo, Edna Macedo, e aos diri
gentes do passado. Desejo um futuro cada vez mais
forte para a TV Record no campo da informação, da
cultura, do desenvolvimento do nosso País e do nos
so povo.

Neste momento, quero destacar, também, além
do papel da ilustre Deputada Edna Macedo, o papel
do Bispo Rodrigues, que falou agora há pouco pelo
PL e que é ligado à TV Record. S.Exa. é um político
do mais alto nível, de extraordinária capacidade, e é
também um homem da TV Record, o que dá mais cre
dibilidade e mais força a esse grande meio de comu
nicação, a essa grande rede de televisão, que é a Re
cord.

A bancada do PCdoB, já em 1946, propôs, votou
e aprovou a liberdade religiosa no Brasil. E consegui
mos isso em 1946, essa mesma bancada, com outros
nomes, com outros representantes. Hoje, a bancada do
PCdoB, que aqui represento, deseja muito sucesso, for
talecimento e muito progresso para a TV Record.

Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Edna Macedo) - Esta Pre

sidência passa às mãos do Dr. Dennis Munhoz placa de
homenagem pelo transcurso dos 50 anos da Rede Re
cord de Televisão. Receba-a com muito carinho.

Que Deus abençoe a Rede Record de Televisão!

v- ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Edna Macedo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Edna Macedo) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 56
minutos.)

Ata da 188ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 16 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente, Inocêncio Oliveira,
1º Vice-Presidente, Confúcio Moura, 3º Suplente de Secretário

ÀS 12 HORAS E 01 MINUTO
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota

João Caldas

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PLlPSL
FRANCISCO RODRIGUES PFL
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 4
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AMAPÁ
ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL PUPSL
DA. BENEDITO DIAS PP
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 5

PARÁ
ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
ZÉ GERALDO PT
ZÉ L1MAPP
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 9

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
CASARAPSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE
JOÃO TOTAPP
JÚNIOR BETÃO PPS
Total de Acre: 2

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PL PUPSL
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 6
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MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
GASTÃO VIEIRA PMDB
NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO NOVAIS PMDB
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
INÁCIO ARRUDAPCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 13

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
NÉLlO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
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LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

JOÃO LYRA PTB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL PUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GUILHERME MENEZES PT
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
MÁRIO NEGROMONTE PP

MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
ZEUNDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

CABO JÚLIO PSC
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDMAR MOREIRA PL PUPSL
ELlSEU RESENDE PFL
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JÚLIO DELGADO PPS
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL PUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO HERINGER PDT
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
PAULO DELGADO PT
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 25

EspíRITO SANTO

FEU ROSAPP
IRINY LOPES PT
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NILTON BAIANO PP
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PL PUPSL
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ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BISPO RODRIGUES PL PUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DA. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
FERNANDO LOPES PMDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PLlPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
LAURA CARNEIRO PFL
PAULO FEIJÓ PSDB
RODRIGO MAIA PFL
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
EDNA MACEDO PTB
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOSÉ MENTOR PT
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS A8RAMO PFL
MICHEL TEMER PMDB
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON UMA PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
TELMA DE SOUZA PT
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
Total de São Paulo: 31

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIROPFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMD8
MANINHAPT
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

ENIO TATICO PT8
JOÃO CAMPOS PSD8
LEANDRO VILELA PMD8
LUIZ 81TTENCOURT PMD8
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO 8ALESTRA PP
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOSBIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
NELSON TRAO PMDB
WALDEMIR MOKA PMD8
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
CHICO DA PRINCESA PL PUPSL
DILCEU SPERAFICO PP
DA. ROSINHA PT



47426 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

GUSTAVO FRUET PMDB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
NELSON MEURER PP
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA
ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
ZONTAPP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ARY VANAZZI PT
FRANCISCO APPIO PP
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 8

I - ABERTURA DA SESSÃO

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 260 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

a SR. HELENa SILVA, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa - se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência solicita aos Srs. Parlamentares presen
tes nas diferentes dependências da Casa que ve
nham ao plenário. Trata"se de sessão extraordinária
com pauta definida. Portanto, precisamos atingir o
quorum regimental para dar início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Heleno Silva.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero tecer alguns comentários com relação à
reforma agrária, principalmente no que diz respeito
ao Nordeste.

Nós, Parlamentares, precisamos viabilizar re
cursos no Orçamento da União-diga-se de passa
gem, temos reunião hoje com o Ministro Guido Man
tega-no sentido de que os trabalhadores rurais as
sentados do Nordeste tenham condições de susten
tar as respectivas famílias e de produzir excedentes.

No Estado de Sergipe, neste exato momento na
região do semi-árido há pessoas passando fome e
sede, em virtude de não se ter criado uma infra-estru
tura que tornassem os assentamentos auto-sustenta
dos. Na última sexta-feira, por exemplo, houve a pri
são de 8 pessoas do assentamento Jacaré - Curitu
ba, criado com a promessa de ser um exemplo para a
região, tendo em vista que cerca de 700 famílias as
sentadas '1eriam"-entre aspas-seus lotes irrigados
com a água do rio São Francisco.

Sr. Presidente, a conclusão do perímetro irriga
do Jacaré· - Curituba estava previsto inicialmente
para o ano de 2000. No entanto, já está próximo do fi
nal do ano de 2003 e ainda não foi concluído.

Nós, Parlamentares de Sergipe, nos propomos,
acima de questões político - partidárias, a tentar re
solver o problema, fazendo com que os 22 milhões de
reais necessários à conclusão das obras de irrigação
do assentamento Jacaré - Curituba, sejam incluídos
no Orçamento. Metade dos assentamentos do Esta
do de Sergipe estão na região do semi-árido. Não po
demos tratar desiguais com igualdade.
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Em nome do povo sergipano, peço ao Ministro
de Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, entre
vistado ontem na TV Cultura, que vá ao nosso Estado
com sua equipe técnica para reavaliar a questão dos
benefícios dos assentados e dos acampados na re
gião do semi-árido há 3 anos.

É preciso investir em um projeto auto-sustentá
vel, saber aonde se quer chegar e, em cima disso, fa
zer com que a reforma agrária cumpra verdadeira
mente o seu papel naquela região: incluir socialmente
o homem do campo brasileiro.

Portanto, apelo ao Ministro Do Desenvolvimen
to Agrário para que crie um departamento destinado a
cuidar dos assentados no Nordeste, porque a região
vive uma situação diferenciada, sempre enfrentando
grandes períodos de seca.

Nós, Parlamentares do Estado de Sergipe, va
mos levantar essa bandeira, a fim de que encontre
mos soluções para o problema e a situação daquela
gente seja enfim modificada.

O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Conselho Nacional de Auto - Regula
mentação Publicitária - CONAR aprovou na semana
passada a revisão de normas éticas que regulam a
publicidade debebidas no País. As novas regras de
vem entrar em vigor dentro de 90 dias.

Recomenda o CONAR a não - utilização de
"animais humanizado5, bonecos ou animações, que
possam despertar a curiosidade ou a atenção de me
nores': ou "cenas, fotos, ilustrações e sons que apre
sentem a ingestão do produto" .

A resolução sUgere também que qualquer pes
soa emânúncios de bebidas não apenas pareça ser,
mas seja., de fato, maior de 25 anos. No caso de cer
vejas e vinhos, o novo código recomenda a não ex
ploração do erotismo. E mais: no caso de misturas já
prontas, conhécidas como "bebidas ice", a sugestáo
do CONARé de que as peças publicitárias sejam
apresentadas com as marcas dos produtos - mãe,
(informando o uísque com que são compostas, por
exemplo).

Não deixa de ser saudável, Sr. Presidente, que
o órgão responsável pelo acompanhamento ético do
mercado da propaganda demonstre preocupaçáo
com o conteúdo das mensagens de bebidas alcoóli
cas.

Entretanto, com todo o respeito que merecem o
CONAR e as agências de publicidade, não deixa de
ser estranho que noBrasil se observe com tanta fre
qüência a aplicação de dois pesos, duas medidas. O

banimento da propaganda de cigarros dos meios de
comunicação foi uma luta árdua da sociedade brasile
ira. Não tenho nenhuma dúvida de que o consumo de
cigarros no Brasil seria ainda maior se não fossem a
proibição da publicidade e as campanhas educativas
contra esse produto nefasto à saúdedo ser humano.

Mas, em relação às bebidas alcoólicas, as res
trições sempre foram menores, e o que se vê são to
dos os tipos de mídia inundados de propaganda de
bebidas, especialmente cerveja, a principal porta de
entrada de crianças e adolescentes no vício. A propa
ganda de bebidas tem alta parcela de contribuição no
comportamento das pessoas que consomem diver
sos produtos com teor alcoólico e que acabam en
grossando as estatísticas dos viciados.

Em reportagem a respeito da resolução do
CONAR publicada no jornal O Globo, de sábado pas
sado fica claro que o Conselho está se antecipando a
possíveis restrições que o Congresso Nacional pode
vir a impor à propaganda de bebidas alcoólicas, haja
vista o considerável número de projetos de lei sobre o
assunto.

O consumo. de bebidas tanto pode alterar o
comportamento momentâneo das pessoas, como
conduzi-Ias a uma humilhante dependência. Quantos
pais, quantas mães, quantos filhos, quantas famílias
já foram dilaceradas pela dependência do álcool? Qu
antos chefes de família perderam o emprego, a forma
digna de sustentar sua própria casa?

O que o País arrecada de impostos não com
pensa os gastos da saúde pública com as vítimas do
álcool, assim como nunca compensou com os depen
dentes do cigarro. E, ainda que compensasse,
deve-se indagar: vale o preço ou vale mais a dignida
de humana? Ou vale mais o compromisso com a saú
de do povo brasiléiro?

Muito obrigado.
O SR. JOÃO BATISTA (PFL - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, hoje, em sessão solene,
esta Casa homenageou a Rede Record de Televisão
pelo transcurso do cinqüentenário de sua fundação.

Tive o alto privilégio, Sr. Presidente, de falar em
nome da Liderança do PFL Na oportunidade, recor
dei aspectos da história da emissora que mais contri
buiu para a evolução da música brasileira, os percal
ços enfrentados para firmar sua identidade, os jorna
listas e artistas que nela trabalharam, os programas
levados ao ar até chegar a situação em que atual
mente se encontra. Nova direção, novos equipamen
tos, novos profissionais, novos programas, novas afi
liadas em todo o Brasil, novos horizontes.
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Portanto, Sr. Presidente, renovo meus mais efu
sivos cumprimentos à direção e ao corpo de funcioná
rios da TV Record - uma emissora que nasceu para
ser grande.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine a
divulgação deste pronunciamento nos meios de co
municação desta Casa, em especial no programa A
Voz do Brasil.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero fazer uma breve análise do bri
lhante e indispensável trabalho que o Ministro de Esta
do do Controle e da Transparência, Waldir Pires, vem
fazendo à frente da Controladoria-Geral da União. Sua
atuação consiste na apuração de denúncias ou indícios
de práticas lesivas ao interesse público. Trata-se de ins
trumento de fiscalização inédito, pela vocação e pela
eficácia na história de nossa República.

Esse tipo de fiscalização realizada pela CGU
nos Municípios tem o objetivo de fiscalizar como as
verbas a eles destinadas estão sendo utilizadas e é
bastante salutar. Choca, contudo, Sr. Presidente,
Srs. Parlamentares, constatar que, na mais recente
auditoria, dos 50 Municípios sorteados, apenas 5
conseguiram passar incólumes. Isso representa 90%
de reprovação. E choca mais ainda verificar que a
maior parte das fraudes envolve dinheiro de áreas
sensíveis como os Ministérios da Saúde, da Educa
ção e da Integração Nacional e se materializa em lici
tações manipuladas, superfaturamento e obras ine
xistentes. Exatamente as áreas de saude e educa
ção, que deveriam merecer o máximo cuidado dos
governantes, são mais propícias à roubalheira.

Sr. Presidente, na semana passada, milhares
de Prefeitos desfilaram nesta Casa para tentar resol
ver o problema do corte de transferência de recursos
para seus Municípios, motivado pela constatação de
irregularidades. Agora, eles se encontram na Contro
ladoria-Geral da União com o mesmo objetivo.

Triste é dizê-o, Sr. Presidente, a CGU detectou
maior concentração de irregularidades em Municípios
do Norte e do Nordeste. Nos Municípios sorteados,
todos com população de até 300 mil habitantes, os
auditores encontraram licitações fraudadas, empre
sas fantasmas, obras inacabadas e recursos desvia
dos, entre outros problemas.

O índice de irregularidade e desvio de dinheiro
público é muito alto no País, mas varia conforme as
regiões. Existe uma relação clara entre o atraso políti
co e a corrupção. Nos bolsões do Norte e do Nordes
te, onde ainda imperam os coronéis, o povo é mais

dependente e oprimido. A roubalheira é bem maior do
que no Sul e no Sudeste.

Nas palavras do Ministro da Casa Civil, José
Dirceu, "a malversação do dinheiro público enfraque
ce a economia, entrava o desenvolvimento e, de que
bra, ainda reforça os vergonhosos índices sociais do
País'.

Segundo a CGU, nessas regiões a população
depende mais dos recursos do Estado, o controle é
ineficaz e a apropriação do setor público pelo interes
se privado é tradicional, como atestariam, por exem
plo, as práticas coronelistas.

Os resultados das auditorias provam isso. Nos
Municípios de Taperoá, na Bahia, Flexeiras, em Ala
goas, e Oiapoque, no Amapá, foram encontradas as
maiores irregularidades. Na cidade baiana, os audito
res descobriram a existência de uma verdadeira cen
trai de produção de documentos falsos para serem
usados nas fraudes em licitações.

Por outro lado, há também o que comemorar:
em meio a inúmeros indícios de desvios, fraudes e
má gestão, as equipes da CGU não encontraram pro
blemas em 5 Municípios: 3 em São Paulo, um no Pa
raná e outro em Minas.

Faço meu registro de extremo reconhecimento
pelo excelente desempenho do Ministro Waldir Pires
e de sua equipe de fiscais, que atuam para alcançar
mos a seriedade e o respeito que o escasso dinheiro
público deve ter por parte dos administradores públi
cos em todos os níveis. É preciso observar, no entan
to, que precisamos começar também a fiscalizar as
cidades maiores, onde a corrupção é mais sofisticada
e pode parecer mais difícil de se detectar. Cidades e
regiões mais desenvolvidas, em que a sociedade é
mais bem informada e exerce mais pressão e controle
sobre o setor público, mas onde mesmo assim ocorre
desvio de verbas públicas.

Num país como o Brasil, de tão poucos recur
sos, é sobremaneira positivo que a União venha tra
tando de realizar essa fiscalização sobre o destino de
suas verbas, embora reconheçamos que muito mais
precise ser feito no combate aos desvios. Vamos per
seguir maior eficiência e transparência nos gastos pú
blicos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. B. SÁ (PPS - PI. Pronuncia o seguinte dis

curso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, en
cerrados os balanços referentes ao primeiro semestre
deste ano, os bancos brasileiros, tanto os estatais
como os privados, puderam exibir os lucros mais gor
dos de todos os tempos. O fato, como é óbvio, não
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passou despercebido no noticiário da imprensa, nem
nos comentários dos cronistas, especializados ou não.

Agora, economistas que prestam assessoria ao
Banco ltaú dão a público um estudo concluindo que,
afinal, os lucros não foram assim tão exagerados e que
o setor industrial obteve resultados mais expressivos.

Nem queremoslevantar qualquer dúvida quanto
à idoneidade do estudo aqui referido, já que, afinal, foi
feito por quem recebe seus salários de um dos maio
res bancos do País. Mas gostaríamos de dizer mais
alguma coisa a respeito.

Em princípio, ninguém pode se manifestar con
tra os ganhos de qualquer capital. Afinal, lucro é atri
buto desse capital e não teria a mais mínima lógica al
gum empresário aplicar seus recursos pelo simples
prazer de gastar, sem nada receber em troca.

Mas o capital tem outro atributo inescapável,
que é arisco. E é nesse ponto que discordamos da
conclusão do. estudo a que fizemos referência um
pouco antes. Porque, se osganhosda industria foram
maiores, vamos ver .que, nesse setor produtivo, os
empresários aplicaram recursos enfrentando os ris
cos inerentes. a sua área-desvalorização cambial,
restrições imppstas pelos países mais ricos aos pro
dutos brasileiros, política. financeira capenga, retra
ção do mercado interno e outros quesitos igualmente
importantes-e, âinda assim, tiveram lucro.

Qual o risco enfrentado pelos bancos? Se seus
ganhos decorressem da intermediação financeira,
tudo bem. E para a intermediação financeira é que, há
alguns séculos, os bancos foram criados. Sucede que
essa intermediação, em nosso sistema financeiro,
praticamenteinexiste. O mesmo banco Itaú arrecada,
somente cOlnastarifas exorbitantes que cobra pelos
serviços prestadosà clientela, fTlontante 30% superi
or a seus gastos com folha salarial e demais despe
sas administrativas. Ou seja, sem .arriscar 1 só centa
vo - e qualquer intermediação financeira, ninguém
desconhece,tem seus riscos -, ganhou o suficiente
para cobrirsuas despesas geraisea.inda sobrougor
da fatia. E senos dermos ao trabalho de examinar os
balanços das demais institúições financeiras, vamos
encontrar resultado assemelhado.

Assim,oqUe se discute não é a quantidade dos
lucros, massl.la qualidade. A economia brasileira tem
suas potemcir;tlidi5ldes, ninguém nega essa verdade
meridiana.• Mas necessita dei5lpoio fini5lnceiro, juros
mais baixOSQu, num resumo, de umsistema financei
ra que, levando a bom termo disposição constitucio
nal, promova?desenvolvimentoequilibmdo do País
e sirva i5losinteresses da coletividade, o que, lamen
tamos dizer, t"íão oCorre.

o SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o que me traz hoje à tribuna é uma preocupa
ção com a reforma tributária, que deverá ter sua vota
ção em primeiro turno na Câmara concluída entre
hoje e amanhã. Preocupam-me essas voti5lções que
estão sendo realizadas durante a madrugada. Não
me oponho, de forma i5llguma, a trabalhar até as 2h,
3h, 4h, O problema é só conhecer o teor do que esta
mos votando pdrvolta de meia-noite e meia, 1h, como
aconteceu na semana passada.

Ninguém consegue analisar profundamente um
texto complexo e importante como esse durante a
madrugada após um dia de intenso trabalho, de de
bates, de negociações. Ser humano algum tem a ca
pacidade de ler detalhadamente a matéria nessas
condições.

Tínhamos feito um acordo e contávamos que
umi5l série de.pontos seriam contemplados no texto.
Muitos realmente foram, mas uma pequena vírgula
que passe despercebida pode modificar completa
mente a nossa intenção. Não podia, portanto, ter
acontecido diferente com aquele texto que votamos
até as 4h.

Pronunciei-me na tribuna sobre a boa vontade
que tínhamos para votar, apenas questionei o fato de
que, à meia-noite, ainda não conhecíamos o teor das
mudanças. Fiz o desabafo de um Parlamentar que
queria votar, mas nem ao menos sabia o quê.

Começamos a votar os destaques. Alguns de
les, um em especial, eram muito importantes para o
Nordeste brasileiro, principalmente para o Ceará,
Estado que represento nesta Casa. .Refiro-me especi
ficamente ao destaque que trata· dos incentivos que
alguns Estados dão às indústrias para se instali5lrem
no Nordeste.

Só quem desconhece a realidade regional pode
criticar esses incentivos, incentivos sérios, como é o
caso de um concedido pelo Estado do Ceará, e que
consta do Orçamento-os Parlamentares Estaduais
sabem de quanto o Estado está abrindo mão para po
der abrigar essas indústrias. Que quem pensa o .con
trário vá visitar os Municípios que receberam essas
empresas para ver a mudança alioperada. Esses Mu
nicípios estão completamente diferentes.

Em muitos deles só· existii5l um empregador: a
Prefeitura Municipal. Cito o caso de Sobral, que aco
lheu a Grandene, hoje a maior empregadora do Esta
do do Ceará. Está completamente diferente o perfil do
Município..Só lá, são 6 mil empregados.
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Sr. Presidente, temos de levar em conta esses
detalhes. O PFL e o PSDB estão propondo acordo
para a manutenção de alguns incentivos, não de to
dos. Sabemos que alguns deles são danosos e que
os Estados do Sul e do Sudeste defendem que não
sejam permitidos. Muito fácil, muito simples, mas
como fica nosso trabalho em prol da redução das de
sigualdades regionais? Este deveria ser o principal
papel de quem é eleito pelo povo brasileiro: procurar
diminuir a fome, a miséria, a dependência do Poder
Público.

Os Municípios onde o Poder Público não é mais
o único empregador têm uma população muito mais
politizada e independente, que vota de acordo com
sua consciência, sem medo de perder o emprego no
dia seguinte à eleição.

Esse é o povo que defendemos neste Parlamento.
Podemos, sim, Sr. Presidente, trabalhar noite

adentro, mas desde que nos seja dado conhecimento
prévio daquilo que vamos apreciar. Precisamos votar
com coerência e com a dignidade que merece o cida
dão que nos elegeu.

O SR. RICARDO BARROS (PP - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, venho registrar o fa
lecimento do Prefeito de Maringá, José Cláudio Perei
ra Neto, vítima de insidioso câncer contra o qual já vi
nha lutando há vários anos.

O Prefeito José Cláudio Pereira Neto era pes
soa de muito boa índole. Disputou algumas eleições e
venceu a última, mas não teve a oportunidade de con
cluir seu mandato.

Manifesto votos de pesar a sua família e a todo
o povo de Maringá, que certamente gostaria de poder
vê-lo continuar seu trabalho.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro

nuncia0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tenho me posicionado, vigilantemen
te, na defesa dos recursos do Fundo Constitucional
do Nordeste, até porque fui, na elaboração constituin
te, um dos subscritores da emenda de que se originou
o art. 159, inserido no texto promulgado graças ao
empenho dos representantes de três faixas geográfi
cas do País.

Uma mobilização bem articulada em 1988 ense
jou o acolhimento daquela importante iniciativa, que
tinha a inspirá-Ia a necessidade de promover-se a
correção de disparidades regionais, através de instru
mentos operacionais eficazes, que utilizariam como
fontes 3% sobre a arrecadação do Imposto sobre
Produtos Industrializados e do Imposto de Renda.

Em 1989, ocorreu a disciplinação daquela nor
ma da Carta Cidadã, entendendo"se, na ocasião,que
apenas a agricultura e a indústria se favoreceriam de
tais benefícios.

Somente em 2001 , através da Lei nº 10.177, de
12 de janeiro daquele ano, sancionada pelo Presiden
te Fernando Henrique Cardoso, o comércio e o setor
de serviços também foram incluídos na faixa de aten
dimento, ampliando-se, dessa forma, a clientela a
usufruir de verba mais ajustável à realidade do Nor
deste, do Norte e do Centro-Oeste.

Na Legislatura passada, em algumas oportuni
dades, insurgi-me contra a retenção, pelos bancos re
passadores, dos quantitativos disponíveis, desviados
para aquisição de títulos públicos, em detrimento de
demanda que, inexplicavelmente, se buscava subes
timar naquela ocasião.

Cheguei mesmo a apresentar projeto de lei que
disciplinava a aplicação do FNE para o comércio, em
parcelas iguais de 50%, atribuídas a investimento e a
capital de giro, atendendo a postulação dos dirigentes
lojistas do Ceará.

Pelos dados em seguida alinhados, identifica-se
a significação do FNE, com patrimônio líquido que
atinge a casa de mais de 13 bilhões de reais:

- patrimônio líquido: R$13.712 bilhões;
- carteira de empréstimos: R$11.395 bilhões;
- disponibilidade existente: R$2.207 bilhões;
- recursos recebidos da União em 2002:

R$1.695 bilhão;
- recursos da União previstos para 2003:

R$1.684 bilhão;
- recursos da União previstos para 2004:

R$1.886 bilhão;
- retorno de operações de crédito em 2002:

R$275 milhões.
Espera-se que a nova Diretoria do Banco do

Nordeste, que tem à sua frente o Dr. Roberto Smith,
posicione-se decididamente em favor do Fundo
Constitucional do Nordeste, inadmitindo desvios in
justificáveis, como anteriormente chegou a regis
trar-se, mesmo com o nosso protesto veemente, leva
do ao então Ministro da Integração Nacional, Senador
Fernando Bezerra.

Se, no corrente exercício, o total a ser aplicado
alcança o patamar de R$ 1,88 bilhão, é preciso que
não se permitam nem a retenção dessa quantia, nem
o seu desvio para outras atividades de interesse do
Governo Federal.

Aliás, pretendemos convocar, na Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, o titular do BNB
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para fazer detalhada exposição sobre a história do
FNE exercício a exercício, como forma pedagógica
de impedir que novos desacertos possam vir a ocor
rer, mesmo com a indesculpável solicitação de aquisi
ção de títulos públicos em caráter emergencial, como
forma de garantir caixa para o Tesouro Nacional.

Cumpriremos essa missão com obstinação e
severidade, ainda mais porque somos, historicamen
te, responsáveis pelo dispositivo constitucional incluí
do na Carta Cidadã de 5 de outubro de 1988.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
por mais de 30 anos a sociedade cearense testemu
nhou que o Banco do Estado do Ceará - BEC foi uma
alavanca importante do desenvolvimento do Estado e
um instrumentode combate à pobreza. Ultimamente,
a saúde financeira do BEC foi interrompida pela ges
tão de 1995 a 1998, que inverteu o patrimônio do ban
co e mergulhou a instituição em profunda instabilida
de. Nove diretores daquela gestão, incluindo o então
Presidente do banco, foram denunciados pelo Minis
tério Público Federal numa ação penal, em que lhes
são atribuídos crimes contra o sistema financeiro.

Por nossa iniciativa, quando Deputado Estadu
al, umaComissão Parlamentar de Inquérito foi instau
rada em 2001, na Assembléia Legislativa do Ceará,
levantando verdadeiras negociatas e desrespeito aos
recursos públicos. O clientelismo, a socialização dos
prejuízos e a utilização dos fundos públicos para inte
resses privados caracterizou a gestão bancária no
segundÔgoverno de Tasso Jereissati. A então banca
da governista na Assembléia enterrou a CPI e tent9u
privatizar o banco por mais de 7 vezes. A luta da
Associação·dos Funcionários do BEC, do Sindicato
dosBancários do Ceará e de Deputados da Esquerda
foi fundamental para que os leilões de privatização
fossem adiados.

Afederalização do BEC, em 1998, pôs fim aos
desmandos da gestão denunciados na CPI do BEC,
modificou alógica de atuação do banco e o recolocou
no quadro dos mais rentáveis do País. O BEC confir
mou a possibilidade de um banco público conciliar re
sultados com ação social. Neste ano, a luta foi pela
reestadualização do BEC, alternativa logo descarta
da pelo Governo Lúcio Alcântara. Assim, os becistas
e o Sindicato dos Bancários do Ceará canalizaram
esforços no sentido de, em impedindo sua privatiza
ção, incorporar obancodo Estado, hoje federalizado,
e outros bancos estaduais federalitados, a um banóo
federal: oBanco do Nordeste do Brasil - BNB. Atual
mente, esSa seria a melhor alternativa, pois não de
sempregaria os quase mil funcionários do BEC e náo

entregaria um patrimônio público saneado, lucrativo e
detentor das contas estaduais para o setor privado.

Apresentamos aqui, no mesmo momento em
que se faz ato semelhante em meu Estado, o projeto
de incorporação do BEC ao Banco do Nordeste do
Brasil, iniciativa do Sindicato dos Bancários do Ceará,
da AFBEC, da Associação dos Funcionários do BNB
- AFBNB e da Comissão Nacional dos Funcionários
do BNB. É viável sim a incorporação, inclusive para
revitalizar as ações do BNB na Região Nordeste. O
êxito dessa incorporação inclui além a administração
das contas do Governo do Estado, uma base de clien
tes de 314 mil contas - correntes e poupanças.

O projetoelenca as seguintes vantagens que o
BNB teria com a incorporação, quais sejam:

a) aumento de 10,1 % nos ativos totais, melho
rando a posição do BNB no ranking nacional;

b) os depósitos totais do BNB teriam acréscimo
de 18,7%, passando de R$2,93 bilhões para R$3,48
bilhões;

c) o BNB teria substancial aumento de patrimô
nio líquido;

d)expressivo aumento da rede de agências, na
ordem de 40,2%, passando de 174 para 244 unida
des;e

e) reforço do quadro de pessoal permanente,
com acréscimo de 23,6%: a inclusão de 875 funcioná
rios do BEC elevaria o quadro de pessoal do BNB
para 4.582, incorporando servidores qualificados e
experimentados na área comercial e financeira.

O diagnóstico dos 2 bancos levantado por este
projeto revela a compatibilidade da incorporação. A
afinidade das linhas de atuação e a identidade organi
zacional do BEC e do BNB advogam a favor da viabili
dade operacional da proposta. Isto deverá ter impac
tos positivos na Região Nordeste e, especialmente,
no Estado do Ceará, devido à otimização dos resulta
dos econômico - financeiros e à redução de custos
das tarifas bancárias, além, é claro, da continuidade
dos serviços prestados ao Estado e à região, como
um todo, por banco público federal sem interesse ex
clusivo e imediato no lucro, mas no desenvolvimento
e na redução das desigualdades de renda em nosso
País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que
ro parabenizar a AFBEC pela incansável luta em de
fesa do BEC, o Sindicato dos Bancários, a Conferên
cia Nacional dos Bancários e as entidades ligadas ao
BNB, como a AFBNB. Esperamos que este projeto
sensibilize o Governo, especialmente o Ministério da
Fazenda, órgão ao qual o BNB é vinculado, para que
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estude a proposta e encontre uma solução justa e de
finitiva para os bancos estaduais recentemente fede
ralizados.

É preciso dizer que dos 4 bancos estaduais que
foram federalizados e que não foram privatizados 
está aqui o Deputado Simplício Mário - 3 estão na
Região Nordeste: o Banco do Estado do Ceará, o
Banco do Estado do Piauí e o Banco do Estado do
Maranhão. Todos eles poderiam vir a ser incorpora
dos ao Banco do Nordeste, fortalecendo sua posição
no ranking dos bancos estatais do País e o compro
misso com a nossa região.

Sr. Presidente, encaminharemos, ainda hoje, ao
Presidente Lula, ao Ministro - Chefe da Casa Civil,
José Dirceu, ao Ministro da Fazenda, Antonio Paloc
ci, e ao Presidente do Banco do Central, Henrique
Meirelles, projeto de incorporação do BEC ao BNB,
para que se possa ter uma solução que preserve os
empregos dos funcionários do Banco do Estado do
Ceará, o patrimônio público, a função social dos ban
cos públicos, na nossa região, e para que se fortale
ça, de uma vez por todas, o Banco do Nordeste do
Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
a esta tribuna, em nome da Liderança do PSDB, repu
diar matéria publicada no jornal Folha de SPaulo so
bre o Governo de Goiás.

O Governador Marconi Perillo, um dos homens
mais corretos do Brasil, tem dado demonstração de
competência política e administrativa. Em Goiás,
transformou o programa de microcrédito, cujos juros
são vantajosos para o cidadão, em exemplo para o
Brasil inteiro.

Tenho o dever e a satisfação de ler nota publica
da hoje, em informe publicitário do Governo de Goiás,
sobre matéria publicada pelo referido jornal.

"PELO RESTABELECIMENTO DA
VERDADE.

O Governo do Estado de Goiás lamenta e repu
dia vigorosamente equivocada reportagem intitulada
'GO contrata empresa de assessoria de Perillo', assi
nada por Andréa Michael e publicada pela Folha de
São Paulo, edição do dia 14 último, página A 14.

A referida matéria, que certamente serve a inte
resses maldosos, transforma Organização da Socie
dade Civil de Interesse Público - OSCIP, legitima-

mente qualificada como tal pelo Ministério da Justiça,
através do processo administrativo MJ nº
08015.01460/2002 - 22, em 'empresa', numa clara
demonstração de desconhecimento do assunto ou in
disfarçável desejo de violar a verdade.

Mas não pára aí. Faz nascer dúvidas quanto à
absolutamente regular participação de pessoas que
eventualmente ocupam cargos públicos em socieda
de civil, sem fins lucrativos, como seus sócios funda
dores. E confunde-se (intencionalmente?) ao trans
formar parcela limitada para gastos administrativos
em cobrança de Taxa Administrativa.

Tendo consigo certamente todas as informa
ções sobre a OSCIP, a autora da matéria deixou de
esclarecer que participam também como sócios fun
dadores pessoas jurídicas de direito privado, como
associações comerciais e serviços sociais autôno
mos.

O Governo do Estado de Goiás mantém a maior
e mais exitosa" - isto é muito importante - "rede de
microcrédito do Brasil, implantada na grande maioria
dos seus 246 municípios (deve alcançar todos até 31
de dezembro de 2003) de forma moderna, através da
instituição de ONGS municipais, constituídas por pro
fissionais liberais, empresários, professores, religio
sos, clubes de serviços e outros interessados em pro
mover o bem comum, servindo sem servir-se.

Esta conquista dos goianos, resultado do esfor
ço governamental a partir de 1999, já tem gerado
mais de 52 mil empregos a baixo custo, certamente o
menor do País, começa a incomodar interesses que
se escondem na sombra para torpedeá-Ia, exigindo
forte e sólida contestação.

Não há no Termo de Parceria celebrado entre o
Estado de Goiás e a OSCIP - Rede Goiana de Micro
crédito, para coordenar e executar o Programa Banco
do Povo, qualquer taxa de administração. Existe sim,
autorização para que a OSCIP capacite os atuais e
futuros empreendedores, preste-lhes consultoria, re
alize balcões de negócios, sempre a custo zero para
os beneficiários, além de contribuir para a instalação
e o pagamento de despesas das unidades do referido
Banco.

Os gastos com despesas administrativas não
podem, em qualquer hipótese, ultrapassar o limite de
28%, sendo o juro máximo praticado pelo Banco do
Povo de 1% ao mês" - o menor juro existente no mer
cado de microcrédito em todo o País. "E não podem a
OSCIP e seus sócios, da parceria celebrada, tirar
qualquer proveito ou receber remuneração a qual
quer título. Cabe então, como se faz agora, recompor
a verdade dos fatos".
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Sr. Presidente, o Governo de Goiás tem dado mesmo tempo sua principal riqueza seja preservada.
exemplo inovador de eficiência, de modernização, de É preciso que a floresta amazônica dê condições de
capacitação das suas ações políticas e administrati- melhorar a qualidade de vida do povo rondoniense e
vaso É com satisfação que venho até aqui dizer que a de todo o povo da Amazônia Legal.
bancada do PSDB e também todas as pessoas de O modelo até hoje adotado foi paradigma duran-
bem que conhecem a realidade de Goiás têm certeza te mais de 20 anos. Nesse tempo, levas. e levas de
de que o GovernadorMarconiPerillo, com seu dina- imigrantes saíram do Centro-Sul. e do Sudeste e fo-
mismo, com sua juventude, capacitação e experiên- ram para a Região Norte, buscando expandir a fronte-
cia administrativa, já Governador reeleito, está fazen- iraagrícola. Tinham um único modelo: a pecuária ex-
do ação extremamente benéfica para o seu Estado e tensiva e a agricultura agroexportadora, que durante
dando exemplo para o Brasil. 30 anos não melhorou a qualidade de vida do povo

Por isso, vim a esta tribuna ler a nota publicada rondoniense. Muito pelo contrário. Criou bolsões de
hoje no jornal Folha de SPaulo, para restabelecer a miséria nas principais cidades que foram surgindo de
verdade e.para demonstrar ao País e a esta Casa maneira desordenada ao longo da BR-364, principal
como se age com correção em defesa do interesse via de integração regional depois do Rio Madeira e da
público e doerário do Estado. Estrada de Ferro Madeira - Mamoré.

Muitoobrigado, Sr. Presidente. Hoje, o povo rondoniense busca repensar esse
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ modelo, em div~rsas experiências bem sucedidas e

Concedo a palavraao nobre Deputado Eduardo Val- exitosas produzidas pelos agricultores e pelos lavra-
verde. S.Exa. disporá de 5 minutos. dores, como o desenvolvimento sustentável, a verti-

O SR. EDUARDO VAtVERDE (PT _ RO. Sem calização da produção rural, a formação de colônias
de trabalhadores que compartilham instrumentos, esrevisão do orador.) - Sr. Presidente, cumprimento o
forços e recursos para produzir de maneira ordenada.

povo de Rondônia que nos está vendo e ouvindo. É a agricultura orgânica, ea verticalízação desSa pro-
Sr. Presidente, quem governa tem que ousar, dução. Diversas entidad~s locais estão exportando

tem que romper paradigmas. Dentro do conceito de esses produtos agroflorestais parét a Europa, melho-
uma esquerda libertária, democrática, a manutenção rando o nível de renda e, principalmente, não devas-
do status quo num país tão desigual como o Brasil tando o meio ambiente.

não nos interessa. É necessário que o Governo do nosso Estado
Enfrehtarcorretamente as dificuldades estrutu- venha de imediato fazer um acordo com o Ministério

rais, que sempre mantiveram a sociedade brasileira do Meio Ambiente para compatibilizar a Medida Pro-
injusta, é umdésafiodo nosso Governo. Enfrentamos visória nº 2.166,. que é o Código Florestal, com o zo-
a reforma daPrevidência, em que háregras diferenci- neamento agroecológico de Rondônia. Criado na dé-
adas para poucoS em detrimento de muitos. Enfrenta- cada de 80, ess~ zoheamento, o único do Brasil, des-
mos corretamente a reforma tributária: pela primeira tinou grande área de terra para a agricultura e para a
vezno Brasilseapresenta um conce.ito moderno, que pecuária sem levar em conta a legislação federal. Di-
é a progressividade dos impostos, a fim de que aque- versos produtores familiares, diversos produtores de
les que possampagar paguem e aqueles que devem atividade agrícola agroexportadora, para poder ím-
pagar pouco paguem pouco, substituindo o caráter plementar esse. modelo de produção, arrasaram por
regressivo do sistema tributário brasileiro, que preju- completo as reservas nativas.
dica muitos que têm renda média familiar não superi- Hoje, a lei federal exige que haja recuperação
or a 3 salários mínimos e gastam com o consumo de no mínimo 50% da cobertura florestal, e para isso
quase 76% dessa renda. É mudando esses paradig- o Ministério do. Meio Ambiente vem oferecendo ao
mas que se pensa em mudar o Brasil. povo de Rondônia acordo parafinanciar em 30 anos a

Venho de Rondônia, Estado da Região Norte recuperaç~o florestal em 50%. E, ainda mais, assis-
que há mais de 20 anos adotou modelo de desenvol- tência técnica para explorar correta e sustentavel-
vimento totalmente predatório: a monocultura agroex- mente as reservas florestais, para que possamos
portadora ea pecuária extensiva, que dizimou quase manter essa harmonia e, com isso, venhamos a me-
50% da reserva florestal. Neste momento, a popula- Ihorar a qualidade de vida do povo rondoniensee no
ção dó. Estapo de Rondônia. busca uma alternativa próprio planeta Terra. A floresta amazônica, principal-
que compatibilize o crescimento econômico, a fim de mente na sua principal riqueza, a água doce, que hbje
que a renda dâ popUlação rondoniense melhore e ao representa quase 60% da água doce disponível no
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mundo, tem que ser preservada para as gerações fu
turas.

Eram essas as palavras que eu gostaria ficas
sem registradas nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Antes de conceder a palavra ao nobre Deputado Ary
Vanazzi, passo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB- RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero conclamar todos os Deputados dos partidos
que compõem a base do Governo para virem a plená
rio. A intenção do Governo é concluir a votação da
Medida Provisória.

Também faço um apelo a V.Exa. para que de
termine o encerramento dos trabalhos nas Comis
sões, a fim de que tenhamos quorum para iniciar a
Ordem do Dia e votar matéria que, infelizmente, às
3h, por obstrução, não conseguimos votar.

Muito obrigado.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem, para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (prB - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, as Comissões só podem ter seus trabalhos sus
pensos na hora em que começar a Ordem do Dia.
Não tendo sido iniciada a Ordem do Dia, é improce
dente o pedido do nobre Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
V.Exa. antecipou-se. A Presidência determina que
logo que se atinja o quorum regimental sejam encer
rados os trabalhos de todas as Comissões da Casa e
que os Srs. Parlamentares venham ao plenário. Tam
bém determino que toquem as campainhas chaman
do os Parlamentares para virem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ary Vanazzi.
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. ARV VANAZZI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputados e Depu
tadas, volto a esta tribuna para tratar de tema que
considero de extrema importância para o País. A
base de sustentação do Governo Lula tem a respon
sabilidade de apontar alternativas para a situação
apresentada.

Tenho tratado do assunto em toda a minha vida
parlamentar e percebido que o tema ainda não cativa
muito nem estimula o debate e a busca de soluções
efetivas. Refiro-me à grave situação em que vivem
hoje 6 milhões de famílias brasileiras no tocante a ha
bitação e saneamento.

Os problemas nas duas áreas, saneamento e
habitação, têm gerado no Brasil violência e grande in
cidência de doenças na população de baixa renda.
Num país em que o déficit habitacional atinge atual
mente 6 milhões de famílias, 85% das quais com ren
da de até 3 salários mínimos, é evidente que os pa
péis do Parlamento e dos Poderes Públicos constituí
dos-federal, estaduais e municipais - são cada vez
mais importantes. É preciso haver intervenção qualifi
cada, que dê condições efetivas de se implementar
estratégia de enfrentamenta do grave problema que
atualmente atinge o Brasil nas áreas de saneamento
e habitação.

Sr. Presidente, retomo o tema porque tenho
acompanhado vários debates sobre possíveis acor
dos com o Fundo Monetário Internacional, que tem
exigido enorme sacrifício do Brasil, de nosso povo.
No acordo firmado em 1998, estabeleceu-se a meta
de superávit primário de 4,25%. Significa dizer que te
mos cada vez menos recursos para investimentos na
área social, eque é preciso haver cada vez mais so
bra de dinheiro para pagamento dos juros da dívida.

Temos visto manifestações de que não é neces
sário que assim ocorra. Se vamos fazer o acordo, va
mos fazê-lo de forma diferente. Isso chama minha
atenção, e traz grande preocupação, principalmente
no que diz respeito a investimentos urbanos em sane
amento e habitação.

Não é possível discutir ou fazer qualquer acordo
com o FMI se em sua base continuar a exigência de
manter esse superávit primário e proibir o financia
mento público para os entes federados.

Sr. Presidente, realizamos um seminário extre
mamente importante, que reuniu mais de 260 pesso
as, inclusive vários Prefeitos, Vereadores e represen
tantes de Governos Estaduais, os quais trouxeram a
seguinte preocupação: o Governo Federal precisa
descontingenciar recursos e fazer voltpr o financia
mento público em nosso País. Mais de 60% dos Muni
cípios estão adimplentes, têm condições de buscar fi
nanciamento e acessar os recursos do FGTS, que
hoje somam 130 bilhões de reais, montante que, por
ano, rende quase 5 bilhões de reais. No entanto, es
ses recursos não são aplicados no setor de habitação
popular. É preciso, evidentemente, discutir a questão.
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Não é cabível a permanência da exigência do FMI no
acordo, que poderá ser firmado ou não.

No seminário, montamos um grupo de trabalho
que vai criar um movimento político nacional no intuito
de dar força política ao Governo Lula para não man
ter, no acordo com o FMI, a proibição do financiamen
to público. Além disso, definimos a criação de um pro
grama de financiamento às cooperativas habitaciona
is, principalmente aquelas da população de baixa ren
da, que somam milhares de organizações no País e
que não contam nem ao menos com apoio técnico,
muito menos financeiro, para desenvolver suas ações
e estabelecer sua política habitacional.

Precisamos também, Sr. Presidente, exigir dos
bancos privados que apliquem 65% dos saldos da ca
derneta de poupança em financiamento habitacional.
Ora, isso significa cumprir a legislação, que hoje não
é cumprida - para isso os bancos dão uma série de
desculpas. Assim, o Governo precisa fiscalizar e exi
gir a aplicação desses recursos.

Da· mesma forma, a Câmara dos Deputados
precisa votar o Projeto de Lei nº 2.710, de 1992, que
institui o Conselho Nacional de Moradia Popular e o
Fundo Nacional de Moradia Popular. A proposição,
que tramita na Casa há 11 anos, é de fundamental im
portância para implementação de política de financia
mento habitacional, ou seja, de subsídio para a habi
tação.É preciso definir uma política estratégica de in
vestimentopor parte de nosso Governo.

Sr. Presidente, é importante inserir no debate a
destinação de 1% da receita. pública federal para as
áreas de habitação e saneamento básico. É funda
mentaihaver uma rubrica no Orçamento que orienta o
debate.

Vamos apresentar odocumento elaborado pelo
grupo na Comissão de Desenvolvimento Urbano,
que, por suavez, vai entregar ao Presidente do Sena
do Federal, SenadorJosé Sarney, e ao Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado João Paulo Cu
nha. Vamos entregá-lo também aos Ministros Antonio
Palocci, da Fazenda, e Celso Amorim, das Relações
Exteriores, para que tais órgãos governamentais tra
vem debate sobre o tema e, na discussão do acordo
com oFMI, insiramo elemento fundamental da reto
mada do financiamento público nas áreas sociais de
habitação e saneamento, a fim de que a proibição
hoje existente não seja mantida nem conste de ne
nhum tipo de acordo a ser firmado com a instituição,
porque se trat;:l de qllestão fundamental para a vida. e
para a dignidade do povo brasileiro.

OSR.DR. HELENO (PP - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a

noticia é alvissareira. Pela primeira vez em sua histó
ria, nosso País deverá fechar o exercício com superá
vit comercial superior a 21 bilhões de dólares, cifra já
alcançada nos últimos 12 meses. É a prova do acerto
na política econômica do Governo Lula, que, graças
às atuações dos Ministros responsáveis pela área,
prova o sucesso do desempenho da balança comer
ciai, que tem surpreendido analistas e observadores
da economia brasileira. Ainda que as importações ve
nham a se recuperar no quarto trimestre, é bem certo
que o País alcance o mais alto superávit de sua histó
ria em termos nominais.

Com saldo dessa magnitude, somado às trans
ferências unilaterais - donativos, doações, remessas
de emigrantes e outras receitas que não exigem con
trapartida futura -, o Brasil reduziu a zero a sua ne
cessidade de financiamento externo. Investimentos
diretos e novos empréstimos se destinaram, exclusi
vamente, à rolagem das dívidas e à recomposição
das reservas cambiais em 2003.

É claro que nem tudo são flores. Temos pela
frente longa caminhada, mas o importante é que esse
resultado da balança comercial credencia o País a se
dirigir aos credores não como insolvente, à beira do
abismo, com suas contas praticamente sem condi
ções de serem negociadas, mas, pelo contrário,
como País onde o clima de negociações se apresenta
ameno e natural para o sucesso das operações.

A guinada de 180 graus ocorrida na balança co
merciai e no conjunto da conta corrente - mercadori
as e serviços - do balanço de pagamento teve funda
mentai importância para neutralizar as apostas nega
tivas contra o Brasil, que se multiplicaram em veloci
dade espantosa no fim do ano passado, obrigando 
o a recorrer mais uma vez à ajuda do FMI.

Essa capacidade da economia brasileira de ge
rar grandes superávits comerciais - menos de 10 na
ções no mundo apresentam resultado parecido 
mostra que o País tem plena condição de honrar os
seus compromissos financeiros externos sem recor
rer a moratórias ou a calotes. Lentamente, credores e
investidores se convencerão disso, o que levaráa re
dução considerável nos custos da dívida brasileira.

A competência mostrada pelos Ministros da
área econômica é a melhor resposta a certas posi
ções de alguns setores, num julgamento precipitado
da administração do Presidente Lula.

Estamos confiantes na atual direção do País.
Acreditamos que este é o caminho: organizar e plane
jar primeiro para depois retomar o crescimento, gran
de anseio de todos os brasileiros. Se está dando cer-
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to, vamos apoiar. Esse é o sistema para fazer do Bra
sil um grande país.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (prB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não poderemos de jeito nenhum entrar
na onda demagógica que existe por aí, segundo a
qual, retirando-se as armas, o crime, por si só, dimi
nuirá ou desaparecerá por completo. O problema é
econômico e social e envolve muitos aspectos que se
refletem no legislador, de forma até inimaginável.

Ouço discursos histéricos! Se o que dizem for
verdade, muito melhor será fecharmos todas as fábri
cas de armas do mundo.

Educação é fundamental. Direito à defesa é im
portantíssimo para todos nós. Sabemos que nosso
País não é São Paulo. Nosso País é grande. Cada
Estado possui suas peculiaridades, inclusive em rela
ção à defesa pessoal de seus habitantes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últi
mos tempos o nosso País vem sofrendo os ataques
de campanha insidiosa e demagógica a favor do de
sarmamento civil.

Hoje, meus nobres colegas, venho a esta tribu
na esclarecer os principais argumentos falaciosos di
vulgados pela mídia nacional e que subestimam a in
teligência de todos nós.

Para atingir tal objetivo e lançar luz acerca do
que existe de real no desarmamento civil, proponho
que a atenção de V.Exas. se concentre nos 3 princi
pais argumentos normalmente utilizados com a inten
ção de iludir as autoridades e o povo brasileiro: os su
postos exemplos bem-sucedidos dos países que já
realizaram o desarmamento em seus territórios; a de
monização da posse e do porte de arma; e as estatís
ticas suspeitas apresentadas pelas organizações
pró-desarmamento.

Inicialmente, Sras. e Srs. Deputados, permi
tam-me explicar-lhes a questão do suposto êxito das
iniciativas internacionais de desarmamento civil. Nos
debates sobre a necessidade do desarmamento se tor
nou muito comum exaltar o sucesso dessas iniciativas
que proibiram a posse e o porte de arma, motivo pelo
qual algumas considerações se fazem necessárias.

O exemplo mais contundente da falácia do de
sarmamento civil foi o programa realizado pela Ingla
terra. Esse país vem experimentando o crescimento
acelerado dos crimes violentos, a saber: a ocorrência
de roubos e assaltos aumentou em 117%, especial
mente assaltos a residências, sendo que a quantidade

de armas clandestinas na Inglaterra é estimada pela
Polícia em 3 milhões de unidades. Esse número con
trasta com as 200 mil vendidas compulsoriamente pe
los cidadãos ingleses ao Governo no início do progra
ma. A situação atingiu tal gravidade que, em várias ci
dades, a Polícia inglesa, quebrando longa tradição his
tórica, passou a utilizar armas no patrulhamento a pé.

Em outubro de 1998, a Agência Reuters notici
ou: "Você corre maior risco de ser ataca-do na Ingla
terra do que nos Estados Unidos. Os índices para cri
mes sérios, tais como assaltos, roubos, invasão de
domicílios e roubo de automóveis, são todos mais al
tos na Inglaterra e no País de Gales do que nos EUA".
Nessa mesma notícia a agência informa que "em
1995 aconteceram 20 assaltos para cada milpessoas
na Inglaterra e no País de Gales contra apenas 8,8
nos Estados Unidos. O índice de roubos é hoje 1,4
vezes maior na Inglaterra e no País de Gales do que
nos EUA, e a taxa de arrombamentos é quase o do
bro da americana ".

Esses dados, nobres Deputados, deixam claro
quão falaciosa é a idéia de que basta desarmar a po
pulação para que o crime acabe como que "por en
canto". Muito pelo contrário: as últimas estatísticas
sobre a criminalidade na Inglaterra dão conta de que
a quantidade de delitos com a utilização de armas
brancas aumentou assustadoramente. O incremento
da utilização desse tipo de arma chegou ao ponto de
obrigar os policiais ingleses a trocarem seus coletes à
prova de bala por coletes à prova de facadas.

Esse exemplo é bastante esclarecedor e indica
o que poderá ocorrer com a sociedade brasileira,
caso adotemos medidas extremas de desarmamento
civil. Serve também para introduzir o segundo ponto
que passo a apresentar: a denominação das armas
de fogo. O aumento do uso de armas brancas em
uma sociedade na qual são proibidas as armas de
fogo atesta a tese de que não éa arma que mata,
mas, sim, o ser humano que a utiliza. Quem mata, Sr.
Presidente, é o homem. Por isso, se alguém tem in
tenção criminosa, levará o seu intento adiante com os
meios disponíveis, seja um canhão, seja uma metra
lhadora, seja uma faca, seja uma barra de ferro.

Por essa razão, meus caros Deputados, não
vejo sentido em demonizar a posse e o porte de ar
mas de fogo. Algumas pessoas, amparadas na farta
cobertura da mídia, insistem em defender falácias,
atribuindo a ascensão da criminal idade aos cidadãos
honestos que portam armas para se defender. Essas
pessoas se esquecem de que a lei e a ação penal do
Estado deve ter em vista o indivíduo que usa armas
ilegais para a prática de crimes e não o cidadão ho-
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nesto que tenta se defender. Por isso, não consigo
ver coerência no discurso de algumas ONGs que di
fundem a idéia de que os causadores dos homicídios
não são criminosos contumazes, mas as pessoas de
bem que portam as suas próprias armas.

A campanha desarmamentista aproveita-se do
pânico da sociedade diante da insegurança e da vota
ção apressadª de leis pelo Congresso que, no fundo,
visam à extinção do direito dos brasileiros à legítima
defesa. É surpreendente, mas até parentes de víti
mas são manipulados para endossar o nefasto movi
mento, que tenta atribuir as mortes praticadas por cri
minosos aos cidadãos honestos que por alguma ra
zão portam armas.

Fixar-se nos instrumentos com que os crimes
são cometidos, deixando em segundo plano o bandi
tismo reinante, é fugir, deliberadamente, da questão
central, qual seja, a restauração da· obediência às
leis. É disto de que necessitamos: obediência ao que
já está estabelecido. Mas em que, Sr. Presidente,
apóiam-se· essas tendenciosas organizações? Apói
am-se no clima de insegurança que assola nossa so
ciedade, apóiam-se na criminalidade crescente que
constitui, hoje, um dos problemas mais importantes
da agenda social e política da Nação brasileira.

Pergunto aos nobres pares: o que mais a con
juntura social brasileira oferece para a argumentação
dessas nefastas organizações? Cito alguns exem
plos: delegacias de polícia tomadas de assalto; trafi
cantes de drogas que dominam grandes regiões ur
banas; sequestros; roubos de carga; assaltos a in
dústrias e supermercados; e outras ações criminosas
que agravam o quadro da. "insegurança" pública e
que já não são mais novidade para o povo brasileiro.

Desafortunadamente, enquanto a população
clama pelo fim da impunidade, as ações governa
mentais fogem cada vez mais do combate à criminali
dade, que é a questão principal, e desviam o foco
para a proibição da comercialização e do porte de ar
mas legais.. Entre outras razões, essas confusões se
devem à ação de uma Organização Não-Governa
mentalconhecidapor Viva Rio, representante no Bra
sil do lobby internacional IANSA, com sede na Ingla
terra.

Contrariamente ao pregado pela citada ONG,
verifica-se que a criminalidade aumentou gravemente
no Brasil, coincidentemente nos últimos 6 anos, pe
ríodo em que se .endureceu a legislação relativa ao
controle de armas de fogo. Este fenômeno não pode
ser entendidoa partir de diagnóstico que elege, sem
nenhuma comprovação, a arma de fogo como a cau
sa determinante dos homicídios. Ora, a arma de fogo

em mão de cidadão tem sido vista pela moderna cri
minologia norte-americana como importante instru
mento de dissuasão e de defesa pessoal, por meio do
qual o cidadão honesto inibe a ação dos criminosos.

A tese do armamento sob· controle já está am
plamente comprovada pela queda dos crimes violen
tos em todos os 32 Estados norte-americanos que es
timularam os seus habitantes aptos a portarem ar
mas. Ao contrário, o cidadão desarmado sempre se
insere numcontexto de maior exposição ao crime,
pois os bandidos passam a ter a certeza de que suas
vítimas estão desarmadas e indefesas.

E esse, meuS caros Deputados, é um dos pon
tos primordiais de nossa argumentação: a assimetria
da relação de poder entre o agressor e a vítima. Se
oferecermos legalmente ao delinqüente a certeza de
sua preponderância sobre qualquer vítima, aumenta
remos a vantagem e o poder de dominação que o
bandido necessita para subjugar Os seus alvos, de
sarmados e definitivamente indefesos.

Além do mais, para quem valerá esse desarma
mento? Para o meliante reincidente? Para o narcotra
ficante? Para os integra.ntes do crime organizado?
Para quem, Sr. Presidente? Digo para quem essa
norma valerá de fato: apenas para o cidadão comum
honesto que tem muito a perder. se for encontrado
portando uma arma i1egªlrnente. Tudo isso porque o
Estado Brasileiro será impotente para fazer cumprir,
em tão vasto território, lei tão questionável.

O terceiro e mais preocupante aspecto diz res
peito à produção, àt,ltiHzaçãoe, principalmente, à di
vulgação de estatísticas que aPé>iam a necessidade
do desarmamento civil. Estamos diante de batalha de
persuasão, Sras. e Srs. Deputados: aquele que apre
sentar os números, as estatísticas mais caóticas leva
o prêmio.

Eas fontes dessas estatísticas suspeitas quais
são? E quais foram as metodologias, os critérios para
o levantamento, tabulação e análise dos dados cole
tados? Ninguém nos explica isso, Sr. Presidente. As
estatísticas são apresentadas para tentar nos con
vencer de que o cidadão honesto e trabalhador se
transforma em bandido utilizando a sua própria arma.
Senhores, não posso acreditarnisso!

Como se não bastassemos já mencionados tra
balhos, existem aqueles que sereferem à quantidade
de pessoas mortas por hora; ao fato de o Brasil ser o
País onde mais homicídios provocados por armas de
fogo ocorrem; às altas chances deum jovem brasilei
ro ser morto por arma de fogo;. ao alto custo imposto
ao Sistema Único de Saúde pelas lesões causadas
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pelas armas em pacientes atendidos em seus hospi
tais, entre muitas outras estatísticas.

Nobres colegas, não argumentarei pontualmen
te sobre cada uma delas, porém gostaria de chamar a
atenção de V.Exas. para o que todas elas têm em co
mum: o forte apelo emocional, típico do discurso per
suasivo, e a metodologia obscura de sua produção.
Todo cuidado é necessário para a análise imparcial
dos dados, e faz-se necessário e urgente o questio
namento dessas tão propagadas estatísticas que
pressupõem defender o desarmamento civil.

Além disso, a título de exemplo, demonstro
como pode ser falaciosa qualquer argumentação per
suasiva: vejamos os acidentes automobilísticos no
Brasil, causadores da maior quantidade de mortes
ocorridas por meios violentos. Sras. e Srs. Deputa
dos, solicito que concentrem a atenção nos seguintes
dados sobre acidentes automobilísticos divulgados
pelo Departamento Nacional de Trânsito: no ano
2000 ocorreram 20.049 mortes, e 358.762 pessoas fi
caram feridas. Falecem 6,8 brasileiros por cada 1Omil
veículos que circulam, enquanto que nos Estados
Unidos da América essa taxa se encontra no patamar
de 1.93, para a mesma quantidade de veículos.

Análise superficial desses dados poderá levar o
incauto ouvinte a concluir que são os veículos que ca
usaram essas mortes, porém foram as pessoas im
prudentes, irresponsáveis ou o descumprimento de
leis e regulamentos as verdadeiras causas dos óbitos
registrados, ninguém há de duvidar disso.

Semelhante fenômeno ocorre no caso do regis
tro e porte de armas de fogo, mas paradoxalmente
ninguém pensa em proibir a comercialização e a utili
zação de veículos automotores. Estou intrigado com
tal similaridade e não me ocorre uma explicação para
que a sociedade trate de forma tão diferente temas
que, estatisticamente, são tão parecidos. Será que os
veículos não são armas? Será que demonstramos
que as estatísticas não explicam tudo?

Para concluir, Sr. Presidente, alerto os nobres
Deputados que estarão, em breve, deliberando sobre
esse tão importante tema que não se deixem levar
por argumentos tendenciosos que citam experiências
realizadas em outros países. Não esqueçam que o
Brasil é País único e que merece de seus legisladores
soluções singulares e criativas para os seus proble
mas sociais. Não permitam que a demonização da
posse e do porte de armas turbe a visão do direito ina
lienável que o homem tem de defender-se e de bus
car a simetria da relação de poder contra aquele que
o ataca.

Considerem que não será privando os cidadãos
brasileiros do exercício da legítima defesa que com
bateremos o crime e aumentaremos a segurança em
nosso País. É preciso, isso sim, que se aprimore o
sistema de concessão e de controle do registro e por
te do armamento comercializado.

E, por último, Sras. e Srs. Deputados, analisem
com cuidado cada estatística que lhes for apresenta
da. Não se deixem ludibriar e enredar pela malha per
suasiva que alguns astutamente tentam tecer.

Muito obrigado.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a aquies
cência do eminente orador Wasny de Roure, que se
encontra na tribuna, peço a V.Exa. que autorize o re
gistro nos Anais da Casa de belíssimo artigo do
ex-Senador José Serra, intitulado Trinta anos esta
manhã, publicado no jornal Folha de SPaulo, a pro
pósito do decurso de 30 anos do golpe militar chileno.
Na sua visão, retrata a angústia do povo chileno na
quela manhã de 11 de setembro de 1973 e a dor do
mundo com o golpe militar que levou ao suicídio o
Presidente Salvador Allende e à derrocada a demo
cracia chilena.

Muito obrigado.

ARnGO A QUE SE REFERE O
ORADOR

ARTIGO

Trinta anos esta manhã
José Serra

"Não me lembro de ter despertado de
forma tão rápida e lúcida, como na manhã
do dia 11 de setembro de 1973"

"Ao longo daquele dia, Pinochet foi o
mais raivoso, truculento e radical dos chefes
golpistas"

* "Estive hoje com o Volodia Teitelboin
e ele me disse que· o general Prats demi
tiu-se. Foi substituído pelo chefe do Esta
do-Maior..."

"O general Pinochet?"
"Isso mesmo. O Volodia considera que

isso fortalecerá o governo, que afastará o
risco do golpe. Me disse que o Pinochet é
legalista e que o Prats é bom, mas estava
desgastado."

O tema da conversa era a situação chilena e
quem transmitia as informações era Luiz Carlos
Prestes, no dia 24 de agosto de 1973. Eu estava vi-
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sitando a União Soviética e fui conhecê-lo no mo
desto apartamento em que morava, em Moscou. Vo
lodia era senador e dirigente do Partido Comunista
do Chile.

O general Carlos Prats era o comandante-chefe
do Exército chileno. Eu o conhecera pessoalmente:
militar culto, conservador, mas de convicções demo
cráticas e frontalmente contrário à intervenção das
Forças Armadas na política. O general Augusto Pino
chet era o segundo na hierarquia do Exército. Homem
de confiança de Prats, assumira durante vários perío
dos o comando interino do Exército, tendo sempre
exibido um comportamento "legalista" no convulsio
nado processo político chileno.

Apesar dessa referência atenuante, não tive dú
vida: o golpe passava a ser questão de dias. Prats se
demitira porque esposas degenerais haviam feito
uma manifestação pública contra ele. Em vez de punir
os generais envolvidos, preferiu demitir-se. Outros
três generais que ocupavam postos-chave decidiram
seguir Prats. Caíra o homem que, de fato, sustentava
a legalidade chilena.

Decidi suspender a viagem e voltar ao Chile,
onde vivia havia mais de oito anos. Minha hipótese
era que o golpe ocorreria antes de 18 de setembro,
data nacional do país, quando os militares deveriam
desfilar prestando continência ao presidente Salva
dor Allende. Parecia-me claro que, dessa vez, isso
não iria acontecer.

Alguns dias depois de chegar a Santiago e co
meçar 0$ preparativos para deixar o Chile com minha
mulher Monica e nossos dois filhos, fui acordado por
ela mais cedo do que de costume: "Estão cercando e
atirando no La Moneda". Em toda a minha vida, não
me lembro de ter despertado deforma tão rápida e lú
cida, com o coração tão acelerado, como nessa ma
nhã de 11 de setembro de 1973.

Os rumores e o que se ouvia nas emissoras de
rádio de Santiago eram confusos, mas esclarecedo
res: o golpe começara para valer. Apesar de conside
rá-lo inevitável, fiquei abismado. Em 1964, no Brasil,
me ocorrera algo parecido. Parecia incrível que o pre
visto estivesse acontecendo, de forma tão clara e de
finitiva.

Acabei saindo de casa, não me lembro para
onde. O movimento de carros e de gente era intenso
e nervoso. No trânsito, cruzei somente com uma pes
soa conhecida: um sacerdote jesuíta ligado à "Iglesiia
Joven" que nos casara quase seis anos antes, deixa
ra o sacerdócio pouco tempo depois e fora, então, cu
riosamente meu aluno num curso de pós-graduação.
Em certo momento, procurei chegar perto da sede do

governo, o palácio de La Moneda. Não foi possível,
mas, por volta de meio-dia, da avenida que leva ao
palácio, a um quilômetro de distância, pude vera fu
maça do bombardeio.

A população foi obedecendo com rapidez às or
dens de toque de recolher, transmitidas pelas rádios
que já estavam em mãos dos golpistas. Ficar na rIJa
poderia significar prisão ou fuzilamento. Comparado
àquele banquete de felinos disputando suas presas, o
golpe de 10 de abril de 1964 no Brasil parecia um deli
cado chá de senhoras.

Numprimeiro momento, não tive certeza de que
o general Pinochet, comandante-chefe do Exército,
estivesse à frente do golpe. Mas a ilusão de que hou
vesse alguma divisão nas Forças Armadas foi desa
gradavelmente desfeita pela voz esganiçada e amea
çadora degenerai Pinochet na apresentação da Jun
ta Militar golpista na noite mesma do dia 11, pela TV.
Como se soube depois, somente no sábado, dia 8 de
setembro, Pinochet se inteirou do golpe em marcha
para a terça-feira seguinte. E no domingo decidiu
aderir ao perceber que não tinha condições de frear a
conspiração.

Há um fato pouco valorizado nas análises sobre
a queda de Allende. No fim de semana anterior ao
golpe, o presidente estivera preparando um discurso
que faria na terça-feira, dia 11, quando anunciaria a
convocação de um plebiscito sobre as "reformas" (no
Chile, nessa época, se falava delas o tempo todo, em
bora com sinal diferente do que têm recebido no Bra
sil nos últimos an05).lsso havia sido acordado com o
presidente da Democracia Cristã, o principal partido
de oposição. Se perdesse o plebiscito - o que era
provável - , Allende renunciaria.

Não é impossível que, se esse pronunciamen
to tivesse sido feito uma semana antes, o golpe se
esvaziasse. Não é impossíveltambém que os gol
pistas, que tinham conhecimento do fato e temiam o
esvaziamento das tensões, tenham antecipado a
data do golpe.

Um livro de Patrícia Verdugo, acompanhado de
um CO, mostra os diálogos dos chefes militares por
rádio durante todo o dia 11 de setembro. Alguma
emissora fez a gravação e alguém a divulgou 25 anos
depois. Por ela se constata que a adesão tardia de Pi
nochet teve uma trágica contrapartida: ao longo da
quele dia, ele foi o mais raivoso, truculento e radical
dos chefes golpistas. Até seu castelhano era o mais
vulgar - do sotaque à gramática.

Em nossa casa, a expectativa era sempre o que
diria o próxime"bando" (comunicado) da Junta Militar.
Vinha o locutore anunciava: "Bando numero siete". E
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nomeava uma lista de pessoas que deveriam apre
sentar - se à primeira patrulha que encontrassem na
rua. Quem não o fizesse, ameaçava o "bando", sofre
ria "consecuencias fácites de se prever". Lembro - me
de que, em certo momento, nomearam o Roberto
Frenkel, brilhante economista argentino que, na épo
ca, morava no Chile e trabalhava comigo. A partir daí
era óbvio: aumentava a chance de que meu nome
também aparecesse.

Na televisão, o general Bonilla, segundo de Pi
nochet, fez um pronunciamento afirmando que no
Chile havia um exército clandestino de 10 mil estran
geiros. Pedia às pessoas que denunciassem qual
quer suspeito. Diga-se de passagem que, tempos de
pois, Pinochet mandou matar Bonilla, simulando-se
um acidente.

Dois fatores, em tese, nos protegiam a curto pra
zo. Primeiro, eu era funcionário internacional, tinha imu
nidade diplomática e visto oficial em meu passaporte
italiano (que obtivera por ser meu pai cidadão italiano; o
governo brasileiro sempre se recusara a conceder pas
saporte aos exilados). Segundo, enquanto eu estava na
Europa, Monica decidira mudar de casa. Morávamos
havia anos numa pequena vila. Mas as ameaças anôni
mas estavam se intensificando, provavelmente devido
à ação de vizinhos ligados a grupos de extrema direita.
Eles sabiam que eu era exilado e que o sobrenome de
Mohica era Allende (embora ela não tivesse relação
próxima de parentesco com o então presidente). A nova
casa era noutro bairro e nenhum vizinho tivera tempo de
saber quem éramos. Isso afastava a possibilidade de
uma denúncia.

O toque de recolher foi sendo prolongado inin
terruptamente. Quando foi suspenso por algumas ho
ras, no terceiro ou quarto dia, fui procurar o Betinho,
Herbert José de Souza, para ver como estava e tirá-lo
de casa. Por sua condição de saúde, ele não podia
sofrer nenhum tipo de violência física.

Em seu pequeno apartamento, ele ainda con
servava cartas, documentos, listas de endereços e
especulava com a possibilidade de haver resistência
no sul do país, na cidade de Coricepción, liderada
pelo general Prats. Manifestei-lhe meu ceticismo so
bre isso e argumentei que ele devia sair imediatamen
te de casa, pois seu endereço era muito conhecido.
Além do mais, ele era assinante do "EI Siglo", jornal
do Partido Comunista do Chile. Era, portanto, uma
questão de horas para que viessem buscá-lo.

Por meio de Carmen Miró, uma panamenha, di
retora do Centro Latino-Americano de Demografia,
procurei o embaixador do Panamá, amigo do general
Torrijos, então presidente desse país, e convenci-o a

abrir sua embaixada-de fato, um pequeno aparta
mento térreo - para asilar perseguidos políticos. Os
três primeiros que levei foram Betinho, Sandra Briso
la, minha aluna na faculdade de economia (hoje pro
fessora da Unicamp) e uma outra aluna chilena, Gló
ria, que era simpatizante do MIR (Movimiento de
lzquierda Revolucionária), que fazia oposição pela
esquerda a Allende. Em poucos dias, a pequena em
baixada do Panamá chegou a abrigar mais de cem
pessoas, a maioria brasileiras, sobrevivendo em pés
simas condições, num espaço exíguo. Aproveitan
do-me do fato de que meu carro tinha chapa diplomá
tica, cheguei a levar comida várias vezes, passan
do-a pelas janelas. Mais tarde, houve um fato curio
síssimo: o embaixador de Torrijos alugou uma casa
com mais espaço e transladou os asilados. Só que o
dono da casa era um deles - Theotonio dos Santos,
brasileiro, professor e um dos gurus intelectuais da
esquerda chilena. Ele passou, então, à condição de
asilado político em sua própria casa!

A primeira notícia de violência chegou logo: um
dos diretores da Flacso (Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais), Luis Ramallo , encontrou o ca
dáver de um de nossos alunos de nacionalidade boli
viana num depósito de mortos, com uma perna arran
cada por um obus ou algo do gênero. Ramallo, soció
logo espanhol e ex-jesuíta, corajosa e literalmente
pôs a boca no mundo, falando para toda a imprensa
internacional. Foi a primeira grande denúncia sobre o
terror reacionário chileno.

Passei a funcionar como enlace entre as dife
rentes organizações internacionais, todas mobiliza
das (inclusive a Cepal Comissão Econômica para a
América Latina- , cujo secretário - executivo era o
atual presidente do BID, Enrique Iglesias) para prote
ger seus funcionários, alunos e estrangeiros em ge
raI. Entre outras providências, fazíamos contatos com
as embaixadas em busca de apoio. O grande vexa
me, motivo de tristeza e indignação, foi dado pela
Embaixada do Brasil, que virou as costas para os bra
sileiros homens, mulheres ou crianças, perseguidos
naqueles dias terríveis pelo simples fato de serem es
trangeiros. O embaixador Câmara Canto, partidário e
participante assumido do golpe e das comemorações
que se seguiram, presidiu um dos episódios mais la
mentáveis da história da diplomacia brasileira, que,
aliás, está à espera de uma reconstituição. Terminei
abrindo uma outra embaixada para perseguidos polí
ticos: a da Itália, mas, dessa vez, para mim mesmo.
Certo dia, perto do final de setembro, eu havia deixa
do uma reunião no gabinete do diretor da Flacso di
zendo que iria até a Cepal. Ao sair do gabinete, decidi
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passar antes em minha sala, que ficava num prédio
anexo, ao qual se tinha acesso por uma pequena por
ta no pátio. Pouco depois, quando saía da sala, meio
distraído, topei com Enzo Falleto (co-autor, com Fer
nando Henrique, do famoso livro sobre dependência
e desenvolvimento na América Latina), que me olhou
espantado: "Hombre, los milicos vinieran a buscarte:
que haces acá?" Todos acharam que eu não estava
mais no prédio, tanto os colegas, quanto os soldados
que neles acreditaram e foram embora.

Nesse mesmo dia, sem que eu soubesse, ti
nham invadido o apartamento do nosso poeta Ferrei
ra Gulfar, que tinha presidido o CPC da UNE quando
eu era presidente dessa entidade. Era o apartamento
onde eu havia morado, anos antes, com o Vilmar e a
Regina Fariá. .os soldados tinham ido à minha procu
ra, e Gulfar, além do endereço, tinha também o "José"
antes do Ferreira...

Passei então a dormir na. residência do embai
xador da Itália, mas como ainda não havia nenhum
asilado lá, não havia também polícia na porta. Por
isso, eu saíadurante odiá para apressar os preparati
vos de viagem da família. Cheguei a ir à polícia civil
tratar dos passaportes.

Depois que o .Ministério de Relações Exteriores
pediu desculpaspela tentativa de prender um funcio
náriointemacional com imunidade diplomática e re
novou o visto •oficial em meu passaporte, decidimos
viajar.MaST~ tratava de uma armadilha. No dia 14 de
outubro, depoisdeo passaporte receber o carimbo
de saída, fui preso no aeroporto com meu filho recém
- nascido no colo e na frente de minha mulher e de
minha filha dequatro anos.

O delegado que fez a prisão atrapalhou-se com
meu nome. No Brasil e na Itália, não levo o sobreno
me matemo(Chirico). No Chile, a inclusão do sobre
nome matemo é obrigatória. E a ordem de prisão era
para José SerráChirico. Como para convencer-se de
que era eUrnesrno, leu em voz alta um trecho da or
dem de prisão, algo assim: "Subversivo, izquierdista,
intelectual yrnuy vivb".

Fui então algemado e passei umas três horas
sentado naflla de desembarque internacional do ae
roporto, sendo objeto do olhar furtivo de todos os pas
sageiros que chegávam. Aprendi na prática que,
qUahto mais se mexe as mãos, mais as algemas
apertam, machucando os pulsos.

Levaram-me, finalmente, para um "cuartel" da po
lícia civil. P~~eI a noite num banco de madeira, onde
os detetives jogavam ludo e discutiam sobre futebol,
aos gritos. ConqUistei algum mérito junto a eles falando

sobre o futebol brasileiro e elogiando o famoso golei
ro chileno Livingstone. Ofereceram-me um capote.

Assustado e cada vez mais tenso à medida que
me lembrava de motivos e pretextos para que viesse
a sofrer algo feio nas mãos da nova repressão chile
na, acabei me convencendo de que o pior iria aconte
cer. A partir desse ponto, para minha surpresa, con
segui acalmat-mee recuperar alguma energia para
enfrentar a situação. E, apesar do banco duro, da gri
taria, do frio, da luz forte e de minha crônica dificulda
de para pegar no sono, dormfprofundamente.

De manhã, depois de um interrogatório cretino,
mas sem qualquer espécie de violência, fui removido
para o Estádio do Chile, o mesmo onde Gflrrincha e
Vavá haviam gahhado a Copa do Mundo para o Brasil
em 1962, agora transformado em cflmpo de prisionei
ros e, como se soube depois, de torturas e assassina
tos. Deixaram-me naportflria, onde passei o dia. Ale
gando imunidade diplomática, insistia para falar com
ocomandante do lugar, coronel Spinoza. Não sabia,
ainda,.que lá estavam matand~ detidos e que O coro
nel era o responsável por esses assassinatos.

No começo da noite, um oficial me comunicou:
"Por orden dei mayorlvan Lc'IVanderos, usted puede
salir, pel'o tiene que presentarse maHanatemprano, a
las siete y media, pflra ser interrogado por elmayor".

Não fazia sentido. Soltar-me à noite para voltar
de manhã? O mais provável é que me dessem um tiro
pelas costas e alegassem tentativa de fuga. Mas não
podia hesitar. Açeitei e pedi para passar pOfumacela
onde havia brasileiros. Oprimeiroque distingui foi Sil
vério, um estudante paulista de economia. Disse-lhe
que estavam me soltando e qUe,~e me acontecesse
alguma coisa, ele deveria denunciar. Tempos depois,
já na EUropa, contou-me que não entendeu nada do
que eu falara. Fruto da combinação de uma voz e.dois
ouvidos sob ataque de nervos.

Caminhando para o portão do estádio,.escolta
do por um sargento, avistei um orelhão. Olhei para o
soldado e arrisquei:

"Usted tiene um jeton?" "Si, como no", respondeu
com cortesia, entregando-meuma ficha. Liguei para um
amigo e avisei que estava sendo solto. A caminhada da
porta do estádio até aprimeira rua onde consegui pegar
um táxi foi a mais tensa de mihhavida.

Na manh~.seguinte, decidirnos numa reunião
(da qual participou o atual presidente do Chile, Ricar
do Lag()s, então professor da Flacso) que eu não me
apresentaria no. estádio e. que ficaria na Embaixada
da Itália, onde já se encontravam Monica e as crian
ças. Quando fúi preso, ela decidira permanecer no
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Chile, ficando na embaixada com as crianças. Quan
do se comunicou que eu não me apresentaria, o Exér
cito colocou soldados na porta. A família recebeu sal
vo - conduto em janeiro, mas eu fiquei retido até
maio, pois o governo negava sistematicamente a con
cessão de salvo - conduto. A certa altura, a embaixa
da chegou a acolher mais de 600 asilados.

Eu havia sido preso num domingo e solto na se
gunda-feira. Na quarta-feira seguinte foi fuzilado o ma
jor Lavanderos, que me soltara. Segundo me disse o
embaixador sueco (um verdadeiro herói naqueles dias
e noites de opressão e terror), o major foi julgado por
alta traição, pois teria protegido "inimigos" do Chile.

Viajei do Chile para a Itália e de lá para os Estados
Unidos, para fazer o doutorado em economia. Antes de
concluí-lo, na Universidade de Comell, soube do assas
sinato do general Prats em Buenos Aires, onde se exila
ra, crime cometido por ordem de seu antigo protegido, o
general Pinochet. Em seguida, fui trabalhar em Prince
ton (no mesmo instituto em que estou hoje) e lá assisti à
missa pela alma de Orlando Letelier, ministro da Defesa
de Allende, recém-assassinado em Washington por ca
pangas do governo chileno.

O parágrafo final de um pequeno documento,
manuscrito em setembro de 1973, encontrado no
Dops paulista e que chegou às minhas mãos, dizia,
referindo-se a mim:

"Trata-se de "boa gente", que merece
ser "tratado" pelos chilenos".

JOSÉ SERRA, 61, economista, exilou-se no
Chile durante o regime militar no Brasil. Foi senador
pelo PSDB - SP e ministro do Planejamento e da Sa
úde no governo Fernando Henrique Cardoso.

A SRA. SELMA SCHONS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra

A SRA. SELMA SCHONS (PT - PR. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero registrar o falecimento do Prefeito de Maringá,
cidade do Paraná, no Sul do País. O Prefeito, do Par
tido dos Trabalhadores, heroicamente lutava contra
um câncer que se instalou em seu corpo logo no início
de sua administração. Mais do que isso-e o povo de
Maringá o sabe -, Zé Cláudio, como era conhecido
nosso querido Prefeito, lutou também contra um cân
cer que se havia instalado na cidade, na tentativa de
limpá-Ia.

Que José Cláudio seja exemplo para todos nós
que temos cargos públicos na luta heróica em favor
do que nos foi confiado pelo povo. Aos paranaenses,

especialmente aos maringaenses, meus sentimentos
e minha energia.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edson Ezequiel.
O SR. EDSON EZEQUIEL (PMDB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, como todos sa
bem, sou Deputado pejo Rio de Janeiro, mas conter
râneo de V.Exa., com muito orgulho, nascido que sou
na cidade de Recife, Pernambuco. Procuro tratar com
igualdade todas as questões que dizem respeito ao
País e promover o seu desenvolvimento como um
todo.

Os Parlamentares do Rio de Janeiro têm fama
de ser nacionais, uma vez que não eventualmente so
brepõem as questões nacionais às locais. Até em fun
ção de o Rio ter sido Capital do Brasil, temos o hábito
de abrir mão de grandes interesses em favor do País.

Pois bem, recentemente, quando da aprovação
do Fundo de Desenvolvimento Regional destinado às
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, foram nele
incluídos, com muita justeza, o Vale do Jequitinho
nha, em Minas Gerais, e o noroeste fluminense. A
esse respeito, ouvi diversos políticos de grande cali
bre, cujos nomes não vou citar por questão de ética e
reverência-o momento era de angústia em relação a
outras situações que não aquela -, dizerem que era
uma excrescência incluir Leblon, Copacabana ou Ipa
nema no Fundo de Desenvolvimento Regional.

O noroeste fluminense, basta verificar-se
V.Exa. sabe disso, Sr. Presidente -, possui o mesmo
IDH e as mesmas necessidades que o Vale do Jequi
tinhonha e as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oes
te.

Este Parlamentar sempre esteve pronto para vo
tar a favor de todas as matérias que busquem proporci
onar o desenvolvimento do Brasil. Vamos pensar gran
de. Vamos pensar no País e não apenas nos nossos
problemas. Não vamos dificultar a ajuda às regiões po
bres e sofridas do nosso Rio de Janeiro.

Muito obrigado.
O SR. OLIVEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejo associar-me à Deputada Selma Schons na mani
festação de pesar pelo passamento do Prefeito de
Maringá, meu amigo José Cláudio.
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Solidarizo-me, neste momento de dor, com o
povo de Maringá e com a extensa família de José
Cláudio, que contribuiu substancialmente para a boa
administração daquela cidade.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)

Concedo a palavra ao Deputado Confúcio Moura.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu acredito

no Estado de Rondônia. As suas potencialidades são
reais: agricultura, pecuária, minerais, pesca, madeira,
turismo, serviços. Mas o Estado tem que ser levado a
sério, o aproveitamento da riqueza tem de ser racio
nalmente planejado e espaços para os negócios pri
vados. têm de ser abertos, para garantir oportunida
des para o povo, especialmente para a juventude.

A partir da aprovação do Zoneamento Ecológico
Econômico-ZEE, teremos o mais poderoso instru
mento de desenvolvimento do Estado de Rondônia.
Tudo está devidamente estudado. Juntando-se o
ZEE à pesquisa científica, poderão ser estabelecidas
metas de médio e longo prazos para o Estado de
Rondônia. Será o crescimento com bases sólidas.

O Senador Amir Lando é um homem inteligente;
posso até dizer um visionário. Ouço-o com imenso
prazer quando defende a economia local, como in
substituível força para o contraponto da globalização.
Mas para que o sonho do Senador Amir Lando se
transforme em realidade,. com a preparação conveni
ente das cOrmunidades, das agrovilas, das cooperati
vas, das assi:>ciaçães e das cidades para o enfrenta
mento dos p~oblemas com suas próprias forças, te
mos de percorrer um pedregoso caminho, além de
promover a mobilização do Governo do Estado e dos
Prefeitos para envolvimento completo no planeja
mentoda transformação do comportamento e da cul
tura enraizada da maioria da população do Estado de
Rondônia.

É inadiável começar esse processo. O ZEE ins
truirá o planejamento estratégico. Virá a seguir a pes
quisa científica, abraçada à tecnologia e executada
por gerentes de programas específicos, com assis
tênciatécnica. continuada, mais ou menos no modelo
do extinto Projeto Lumiar.

E tudo poderá começar pelo aproveitamento
dos alimentos locais. Eles poderão ser substitutos
dos produtos que importamos de outros Estados. Ou
tras medidas serão: fortalecimento do artesanato
como possibilidade real para formação de uma ba8e
econômica primária; incremento da atividade mineral

para produção de jóias finas e bijuterias; aproveita
mento da madeira, uma vez que grande parte dela é
queimada e destruída; utilização de novos materiais
para habitação popular; participação das empresas
municipais em obras e serviços; compra pelo poder
público de alimentos locais para estimular a produção
e a renda.

Quando eu cobro planejamento governamental
no Estado de Rondônia é porque desejo que o Estado
cresça e progrida. Sei que é possível. Tudo depende
rá de um rompimento com o velho e costumeiro mo
delo. O Estado é grande, mas tem população peque
na, então é possível fazer a promoção de todos.

Governar o Estado de Rondônia é aprender a
remar, aprender a desviar-se dos obstáculos, que são
pequenos, seguir o rumo das águas mansas e chegar
aonde se deseja chegar. Para isto é preciso riscar o
papel, definir metas, buscar a cooperação e os instru
mentos possíveis para fazer o serviço que deve ser
feito. Não poderemos jogar fora o ZEE; ele e o grande
rio por onde navegaremos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WASNY DE ROURE (PT - DF. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, nos últimos dias o País tem sido informado dos
resultados do grande debate realizado na Organiza
ção Mundial do Comércio. Cabe-me registrar o impor
tante momento que nossos representantes, particu
larmente o Sr. Ministro das Relações Exteriores, tive
ram no debate, em face dos países defensores de
uma política agrícola altamente subsidiada, com pre
ços significativamente anticompetitivos e que histori
camente oprimem países que têm nos produtos pri
mários sua principal pauta de exportação, submeten
do-nos a uma situação de constrangimento, de domí
nio e de controle.

A União Européia e os Estados Unidos depara
ram-se com uma nova realidade ao não conseguirem
impor seus tradicionais termos de acordo, com o que
vinham perpetuando o processo de espoliação de
economias primárias.

O Brasil, de maneira singela, porém firme, coor
denou o processo de catalisação dos 21 países de
economia emergente, sobretudo no que se refere à
agricultura.

É verdade que não conseguimos aprovar o texto
desejado - deparamo-nos com um conjunto de paí
ses firmes em seu posicionamento -, mas consegui
mos impor aos tradicionais vitoriosos desses encon
tros uma realidade diferente, em que não predomina
a posição de países centrais em detrimento de países
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periféricos. Novo patamar de negociações foi aponta
do ao se anunciar claramente a pauta dos produtos
agrícolas, altamente subsidiados pelos países capita
listas, que impõem um mercado artificial para as nos
sas economias, dependentes das exportações de
produtos primários, sobretudo agrícolas.

Nesse sentido, revela-se nova a incapacidade e
a impotência do governo norte-americano em condu
zir uma política industrial que gerou, só no governo
Bush, cerca de 3 milhões de novos desempregados
no setor. Um governo republicano que se diz altamen
te competitivo, mas que na realidade é altamente pro
tetor, impõe aos países com economia industrial insi
piente a retomada do subsídio como forma de fortale
cimento do setor industrial americano.

México, África do Sul, Brasil e índia terão de dis
cutir com os países de economia desenvolvida a pau
ta dos produtos industriais para exportação.

Necessário é que as negociações bilaterais não
sejam apenas compostas deprodutos primários, so
bretudo agrícolas, mas principalmente de produtos
que coincidam com os interesses da indústria nacio
nal.

Portanto, meus cumprimentos ao Ministro Celso
Amorim, que soube conduzir a delegação brasileira e
coordenar o G-21 , demonstrando nova força política
das economias ocidentais, que se preocupam em ne
gociar com todos em termos respeitáveis e em de
nunciar a política altamente subsidiada da agricultura
européia e americana.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wasny de
Roure, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Confúcio Moura, 3Q Su
plente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado João Fontes.

O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o jornal
O Estado de SPaulo de hoje publica matéria do colu
nista Comado Corsalette, segundo o qual "a realiza
ção de superávits primários altos é um dos principais
entraves da reforma agrária no País".

Essa afirmação não é do Deputado João Fon
tes, mas do Ministro da Casa Civil, José Dirceu, que
reconhece algo que discutimos aqui desde o começo
do Governo Lula: é impossível o crescimento do Bra
sil, os investimentos em educação, saúde e reforma
agrária com a meta de superávit primário exigida pelo
Fundo Monetário Internacional.

Neste momento, quando estamos prestes a as
sinar novo acordo com o Fundo Monetário Internacio
nal, serve de inspiração o acordo conseguido pelo
Presidente argentino, Sr. Néstor Kirchner, com o FMI,
a fim que a reforma agrária não fique entravada em
nosso País.

Congratulo-me com o Ministro José Dirceu e
concordo plenamente com sua afirmação, publicada
no jornal O Estado de SPaulo de hoje. Realmente é
impossível fazer reforma agrária com as metas de su
perávit primário atualmente celebradas com o Fundo
Monetário Internacional e o contingenciamento de 14
bilhões de dólares.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V.Exa. será atendido.

Durante o discurso do Sr. João Fontes,
O Sr. Confúcio Moura, 3Q Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco as Sras. e os Srs. Deputados para virem ao
plenário, a fim de iniciarmos a Ordem do Dia. Esta
sessão foi· iniciada há uma hora e apenas 190 Depu
tados registraram presença.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Guilherme Menezes.

O SR. GUILHERME MENEZES (PT - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o IBGE divulgou, em 12 de setembro
de 2003, dados do Estudo Especial sobre Micro e Pe
quenas Empresas, que traça o perfil de 2,5 milhões de
empresas que atuaram nos setores de comércio e ser
viços no período de 1985 a 2001. Essa pesquisa forne
ce informações sobre estrutura de produção, participa
ção nos respectivos mercados, receita, produtividade,
faturamento, remuneração da mão-de-obra, criação de
postos de trabalho, entre outras áreas.

O estudo mostra, mais uma vez, o grande signi
ficado dos pequenos e micronegócios em nosso País
e o potencial que o incentivo ao microcrédito pode
despertar na geração de renda e trabalho. É uma ver
dadeira rede de negócios formada por quitandas, ca
beleireiros, armarinhos, mercearias, sapatarias, ba
zares, manicuras, açougues, lotéricas, bares, lancho
netes, pequenos restaurantes, pastelarias, pizzarias,
casas de sucos, sorveterias, pousadas, etc., que ga
nham gradativamente maior participação nos setores
de comércio e serviços e aumentam representativa-
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mente a geração de postos de trabalho, apresentan
do crescimento da receita.

De 1985 a 2001 , as pequenas e microempresas
(aquelas com receita bruta inferior a R$1,5 mi
lhão/ano) mais que dobraram o número de pessoas
que empregavam, pois passaram de 3 milhões e 400
mil em 1985para 7 milhões e 300 mil pessoas empre
gadas em 2001 , aumentando sua participação no se
tor de comércio e serviços de 50,7% para 60,8% do
total da mão-de-obra empregada.

Também a receita desse segmento cresceu,
passando de R$149 bilhões e 600 milhões em 1985
(19% do total) para R$168 bilhões e 200 milhões em
2001 (22,3% do total). No mesmo período, as médias
e grandes empresas de comércio e serviços reduzi
ram sua participação na receita e em postos de traba
lho. O número de pequenas e microempresas de co
mércio e serviços correspondia a 95,5% do total de
empresas desses setores, em 1985, alcançando em
2001 o índice de 97,6%.

Segundo a pesquisa do IBGE, de 1998 a 2001 o
crescimento médio anual do faturamento das peque
nas e rnicroempresêlsdesses 2 setores foi, em termos
reais, de 2,9%, igual ao das médias e grandes empre
sas, que foi de 3% ao ano no mesmo período, en
quanto o pessoal ocupado apresentou crescimento
médio de 9,7% ao ano.

Se o parâmetro usado for o Quociente de Valor
Adicionado, que mostra o valor agregado à economia
por cada real (R$l,OO) faturado, as pequenas e mi
croempresas a!:Jregaram R$0,37 para cada real
(R$l ,00) faturado, enquanto as médias e grandes
empresas agregararnR$0,24 para cada real (R$l ,00)
faturado.

O estudo mostrou ainda que, dos 2 milhões de
pequenas é microempresas, 1 milhão e 100 mil eram
do tipo empregadora, ou seja, possuíam pelo menos
uma pessoa na condição de empregado, e 926 mil e
800 eram do tipo familiar, aquelas em que trabalham
apenas os proprietários, ossócios.e/ou membros da
família. Estasassumem papel particularmente impor
tante nos núcleos familiares devido tanto ao maior en
gajamento de seus membros quanto à sua instala
ção, em grande número, nas residências de seus pro
prietários.

Estes dados mostram a enorme importância
dos pequenos empreendimentos, que têm capacida
de de gerar renda e emprego mesmo em momentos
de baixo crescimento da economia.

Sr. Presidente, o estudo comprova o acerto das
medidas do Governo do Presidente Lula em relação

ao incentivo da agricultura familiar e do microcrédito.
A garantia de linhas de crédito com taxas de juros
acessíveis aos pequenos tomadores de empréstimos
é fator de destaque para a retomada do crescimento
econômico, comconseqüente melhoria da qualidade
de vida para amplos setores da população, pois con
tribui para a geração dos postos de trabalho de que
tanto o Brasil precisa neste e nos próximos anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MANATO (PDT - ES. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estou aqUi para tratar de tema de relevância
nacional em todos os aspectos: pirataria e sonegação
fiscal.

DeSde o dia.2 de setembro de 2003, temos mais
condições e recursos para combater deforma efetiva
esses problemas que assolam diversos segmentos
da nossa economia, assim como da nossa socieda
de, pois a Frente Parlamentar de Combate à Pirataria
e Sonegação Fiscal, reunindo 110 Parlamentares até
o momento e com perspectivas de reunir 200 mem
bros nos próximos meses, como desdobramento da
CPI daPirataria, está trabalhando arduamente contra
essas mazelas que ainda resistem.

Acredito que medidas corno a aprovação de pro
jetos de lei na Câmara dos Deputados, oriundos de su
gestões e de acordos entre Parlamentares·e com o
apoio de entidades que representam o segmento, servi
rão para increméntar as ações contra esses males.

A Receita Federal éstima que o mercado clan
destino movimente 30 bilhões de reais por ano, ape
has na Capital paulista, onde se concentram cerca de
80% dessa atividade ilegal no Brasil.

Gostaria de enfatizar que o nível de gravidade
da pirataria chegou ao ponto de em determinados ca
sos os produtos piratas superarem em vendas os si
milares originais, o que é totalmente descabido e ab
surdo! Um bom exemplo disso são os CDs.

De acordo com a Associação Brasileira dos Pro
dutores de Discos, a pirataria deu salto de 3%, em
1997, para 60%, o que em números reais representa
300 milhões de reais.

A própria Receita Federal afirma que a falsifica
ção de produtos como COs, OVOs, cigarros, medica
mentos, vestuário, filmes e bebidas significa perda de
arrecadação de 10 bilhões de reais por ano.

Quando falo sobre a gravidade social do proble
ma, refiro-me aos postos de trabalho que deixam de
ser criados pela ação da pirataria, pois segundo a
Confederação Nacional da. Indústria, o País deixa de
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gerar 1,5 milhão de empregos em decorrência da ati
vidade clandestina.

A falta de controle das fronteiras, nos grandes
centros urbanos e nos aeroportos, e a inexistência de
políticas de conscientização eficazes também contri
buem para a ação dos marginais, que até há bem
pouco tempo se sentiam à vontade para comerciali
zar seus produtos nas ruas e nas feiras, sem qualquer
tipo de repressão policial ou fiscalização da Receita.

Aproveito a oportunidade para tecer alguns co
mentários acerca de determinados produtos. É inad
missível que uma camisa oficial de um clube de fute
bol popular custe mais de 100 reais como acontece.
O resultado disso é que para um cidadão assalariado
possuir a camisa de seu time será necessário gastar
50% do seu salário. No caso de um CD, o trabalhador
terá que desembolsar entre 25 e 30 reais. Para tal
aquisição deverá abrir mão de 10% ou mais de seus
rendimentos mensais.

Não estou aqui de forma alguma defendendo a
pirataria desses produtos que acabo de mencionar,
mas defendendo, sim, que as indústrias confeccio
nem produtos adaptados à realidade do nosso País,
que não permite de forma alguma que o esporte mais
popular do mundo exija dos torcedores que paguem
metade de seus rendimentos por uma camisa. Não
podemos fechar os olhos para nossa realidade e fin
gir que só quem adquire produtos piratas são pesso
as de má-fé, pois muitas vezes aqueles que compram
tais produtos o fazem por falta de possibilidade de ad
quirir produtos originais, por estarem fora de suas re
alidades.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PR. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro me somar aos demais Deputados do Paraná em
luto pelo falecimento do Prefeito de Maringá, José
Cláudio, companheiro do partido de V.Exa., modelo
de exemplo e dedicação. Cabe-me ressaltar também
a luta e o sofrimento pelo qual passou em seus últi
mos anos de vida.

Na condição de Deputado do PMDB do Paraná,
presto minha solidariedade à família do Prefeito fale
cido. O Governador Roberto Requião está em viagem
à Espanha, mas também deixou registrada de público
sua solidariedade, em especial à Sra. Terezinha, irmã

de José Cláudio, aos demais membros de sua família
e à população de Maringá.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
sentimento manifestado por V.Exa. certamente é o
mesmo de todos os Deputados e Deputadas da Casa
à família do nosso companheiro José Cláudio, que,
como bem lembrou V.Exa., sofreu muito nos últimos
tempos e certamente agora descansa.

O povo de Maringá perde um grande homem
público, um grande companheiro. Que suas idéias e o
seu exemplo tenham prosseguimento na cidade de
Maringá. Hoje, a população está de luto, mas saberá
absorver a esperança e a vontade do Prefeito José
Cláudio de tocar Maringá e o Paraná para frente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Asdrubal Bentes.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, faço breve, po
rém preocupante registro sobre a tensão social em
Novo Progresso, Estado do Pará, em virtude da de
marcação da área indígena Baú, com 1 milhão e 850
mil hectares. O Município está em pé de guerra, e
teme-se o derramamento de sangue.

Sr. Presidente, conto com o apoio de V.Exa.,
pois até o padre da paróquia de Novo Progresso está
em Brasília, tentando encontrar-se com o Ministro
José Dirceu, já que se esgotaram todas as alternati
vas de evitar o conflito na FUNAI e no Ministério da
Justiça.

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, em virtude do
iminente conflito entre índios e não-índios em Novo
Progresso, que interceda no caso e apele ao Ministro
José Dirceu para que receba o padre da paróquia e
uma comissão que aqui tentam evitar o conflito. O
Pará não suporta mais derramamentos de sangue e
quer ser conhecido como Estado progressista, calmo,
pacífico e ordeiro, não pela violência que vem sendo
divulgada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Asdrubal Bentes, assim que houver tempo,
entre uma sessão e outra, V. Exa. e eu contataremos
o Ministro da Casa Civil para verificar as providências
possíveis a serem tomadas quanto ao caso relatado
por V.Exa.

O SR. ASDRUBAL BENTES - Tenho certeza
de que V.Exa. terá êxito e contará com a gratidão do
povo do Município de Novo Progresso, do Pará e do
Brasil.

O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

OSR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço a presença em plenário dos membros do Partido
Progressista, para que possamos começar a Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Celso Russomanno, aproveito a oportuni
dade para convocar todos os Srs. Deputados para vi
rem ao plenário, para que tenha início o processo de
votação. Há várias votações previstas para hoje. O
painel está aberto há mais de 1 hora e apenas 210
Srs. Parlamentares registraram a presença.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lincoln PorteIa.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o fato de o termômetro social
registrar a prática crl':lscente de determinados delitos
é um presságio de agravamento geral da insegurança
pública. O crescente aumento de seqüestros relâm
pagos no País faz supor que a ousadia de bandidos
vem sendo estimulada pela ineficácia da prevenção e
da repressão aos .crimes.

O fenômeno é grave, não apenas por causar le
sões em pessoas, privá-Ias de seus bens ou tirar-lhes
a vida, mas por exibir em campo aberto outras formas
de conduta criminal, como assaltos, roubos, latrocíni
os e homicídios.

Na nossa Capital, Brasília, essa modalidade cri
minosa cresceu de janeiro a junho 77%, na média
mensal, em relação a igual período de 2002.

Nenhum motivo justifica o tratamento compla
cente dispensado a esse tipo de crime. O Código Pe
nai caracteriza-o como "extorsão mediante seqües
tro", e a Lei nº 8.072/90 condena como crime hedion
do a ofensa à pessoa e a seus bens.

Sr. Prêsidente, não importa o tempo em que a
vítima é maritiqa em poder do seqüestrador; o ato de
fazer pessoas reféns e obrigáclas a transferir seus
bens para malfeitores é uma das formas mais brutais
dê afronta aos direitos humanos.

Que o rigor dalei seja aplicado antes que a im
punidade promova a total anarquia da ordem pública.

O SR.GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, parabenizo o Presidente da Comissão de Edu
cação e Cultura da Câmara, Deputado Gastão Vieira,
que ontem coordenou seminário internacional sobre
os novos caminhos da alfabetização infantil no País.

Um exemplar com a conclusão do seminário
será distribuído para que possamos refletir sobre a
educação no Brasil. Além de pensarmos na alfabeti
zação infantil, precisamos acabar com o analfabetis
mo e elaborar metodologias educacionais capazes de
dar qualidade ao ensino básico, com preparação ade
quada de educadores. Temos essa capacidade. Pre
cisamos desenvolvê-Ia para diminuir o número de
analfabetos e, acima de tudo, estancar a repetência,
gasto dobrado que tem hojeo setor de educação.

Saúdo a Comissão de Educação e Cultura e o
seu Presidente, Deputado Gastão Vieira, pelo traba
lho realizado, bem como o Presidente desta Casa,
Deputado João Paulo Cunha, pelo apoio dado a to
dos os trabalhos que aquela Comissão promove no
sentido de assegurar discussão profunda sobre o
tema, colocando à disposição dos educadoresbrasi
leiros e da população instrumentos de combate ao
analfabetismo, acima de tudo para evitar que as cri
anças de hoje façam parte no futuro desse exército de
analfabetos.

É importante ressaltar a importância da educa
ção na transformação do futuro do País.

Muito obrigado.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.) 

Sr. Presidente, tentei fazer este pronunciamento no
Grande Expediente de ontem. Infelizmente, o início
da sessão extraordinária dificultou a realização desse
período da sessão. No entanto, não posso deixar de
expressar o mais veemente repúdio ao terrorismo
aberto e flagrante do Governo de Israel quando ex
põe claramente a idéia de remover, se livrar ou assas
sinar o líder de um povo, de um país, de um Estado de
fato e de direito, apesar de não ser um Estado ainda
formal, que é o Estado palestino.

A luta pela paz no Oriente Médio nunca foi obs
truída por Yasser Arafat. Muito ao contrário, a luta
pela paz no Oriente Médio sempre foi conduzida por
ele, legitimada pelo seu povo, que o elegeu como au
toridade palestina para conduzir o processo de paz e
a conquista justa e legítima do Estado palestino.

Obviamente, ninguém nunca levantou a hipóte
se de não existir o Estado de Israel. O Estado de Isra
el tem que conviver com o Estado palestino e dar
àquele povo toda a condição de sobrevivência, de
vida digna em seu território, com as possibilidades de
vida, de estudo, de saúde, da existência de Forças
Armadas, tudo, enfim, a que uma nação tem direito.

Esta é a defesa que fazemos ao longo desses
anos todos, juntamente com as pessoas democratas
de Israel e da Palestina.
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A posição do Governo de Israel precisa não
apenas ser rechaçada. Se tivéssemos hoje uma pos
tura clara da ONU, seriedade no trato da segurança
internacional e se, realmente, fossem apontados os
verdadeiros terroristas nessa história, o Governo de
Israel estaria numa situação diplomática bastante
precária.

Esse cidadão que sugeriu o assa9sinato de
Yasser Arafat tinha de estar preso. Sua atitude, como
disse o representante palestino, é uma ação da má
fia, não de um Governo de Estado. Essa máfia tinha
de ser punida internacionalmente, porque é crime di
zer que se vai matar o líder de um país.

Como é aceitável que a comunidade internacio
nal faça apenas protestos, rechaços ou simplesmente
peça uma reconsideração! Isso é muito pouco diante
da gravidade dessas declarações e das ações terro
ristas, genocidas e de agressão à soberania, à liber
dade e à vida do povo palestino.

Deixo o meu mais veemente repúdio. O Gover
no brasileiro também deveria manifestar, de forma fir
me e insofismável, o seu repúdio a esse ato criminoso
que atenta contra princípios essenciais de convivên
cia internacional, caracterizado pela ameaça de mor
te, ou mesmo da retirada do seu território, de um líder
como Yasser Arafat, respeitado e admirado no mun
do inteiro.

Muito obrigada.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, nos últimos dias a impren
sa tem divulgado uma série de reportagens que acu
sam o Governo de irregularidades nas nomeações
por ele executadas, como se fosse possível a um par
tido que ganha as eleições presidenciais implementar
seu programa sem nomear Ministros, assessores e
presidentes das mais importantes empresas estatais.

Mas para que não paire dúvida alguma, informo
que, no atual Governo, dos 17.901 cargos do Grupo
DAS, apenas 6.587, ou seja, 36,8% tiveram os seus
ocupantes substituídos. Houve preocupação com a
manutenção da máquina administrativa, sinalização
clara de que a capacidade técnica foi respeitada. É
preciso dizer também que, das funções gratificadas,
apenas 13,79% foram substituídas. Ou seja, grande
parte das funções gratificadas e dos ocupantes de
cargos públicos nomeados pelos Governos anterio
res ao do Partido dos Trabalhadores e dos partidos
aliados não foi substituída. Houve processo criterioso
e cauteloso de manutenção do funcionamento da má
quina administrativa.

Assim, não se fundamenta em dados concretos
a campanha que tem sido feita contra a nomeação e a
substituição de alguns ocupantes de cargos públicos,
ato normal de governo. Ao assumir a Prefeitura, o
Prefeito substitui alguns dos seus Secretários e as
funções gratificadas; e o Governador, evidentemente,
faz substituição de Secretários de Estado ou de diri
gentes de empresas estatais.

Lula e os partidos aliados, ao chegarem à Presi
dência da República, como é natural, substituíram Mi
nistros, que, obviamente, tiveram de compor suas
equipes com pessoas de confiança e, acima de tudo,
que acompanhassem a proposta vitoriosa de mudan
ça apresentada nas últimas eleições.

Os números são precisos, desmistificam e des
mentem a campanha contrária à administração do
Governo Lula. Repetindo: dos 17.901 cargos de DAS
apenas 6.587 foram substituídos, ou seja, 36,8%.
Pessoalmente, penso que a substituição deveria ter
sido muito maior do que a que se realizou até agora
pelo Governo.

O SR. JAIR BOLSONARO(PTB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é
impressionante como se fala de Yasser Arafat, mas
sobre os homens-bomba mandados para Israel nin
guém diz nada. Se Yasser Arafat for para o espaço,
vou fazer uma festaem minha casa. Lugar de terroris
ta é no inferno!

Sr. Presidente, ainda há pouco passei pela Co
missão de Segurança Pública, onde havia 2 mulheres
segurando cartazes; perguntei a elas quantas das
pessoas cujos nomes constavam dos cartazes havi
am morrido-usando o linguajar delas mesmas-ataca
das por balas de fuzil. Disseram-me que todas. Eu
disse que balas de fuzil não são vendidas no merca
do, e perguntei-lhes de onde vinham essas balas;
responderam-me que vinham da feira do Paraguai.

Peço ao pessoal que faz lobby pela demagogia
do desarmamento que pague gente um pouco mais
qualificada-se bem que esse pessoal não vai mudar o
voto de ninguém daqui.

A segurança, Deputado João Paulo, é direito de
todos. Não podemos privar do direito à legítima defe
sa o cidadão honesto. Isso é um crime!

Lamento que V.Exa. tenha participado daquela
marcha no Rio de Janeiro, se bem que é seu direito.
Segundo a imprensa, no domingo, participaram da
passeata de Copacabana 40 mil cidadãos. Se no mo
vimento dos servidores houvesse 40 mil cidadãos, a
imprensa diria que não havia sequer 1Omil. Mas isso
não vai mudar o meu voto.
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Usaram até a família de Chang, o chinês que foi
espancado até a morte, e não morto por arma de
fogo.

Lamentavelmente, o Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh deu uma entrevista à mídia deixando
transparecer claramente que existe um lobbyfortíssi
mo nesta Casa, e que há dinheiro por trás disso. Ora,
se fosse para aceitar lobby, eu aceitaria o do seu par
tido, do seu Governo, para massacrar os servidores
públicos. Com bons cargos no Governo eu poderia fi
car rico rapidamente.

Quero dizer que Greenhalgh é o grande defen
sor de bandidos e de marginais. Afinal de contas, foi
um dos que colaborou, e muito, para a libertação dos
seqüestradores de Abílio Diniz, para citar apenas um
fato. Agora trabalha para que sejam postos em liber
dade 2 outros marginais: Rainha e Diolinda.

Com relação à passeata, não convidarei V.Exa.
porque não vou participar dela. V. Exa. poderia partici
par de passeatas na Linha Vermelha, onde quase di
ariamente o cidadão de bem é atacado, Sr. Presiden
te. V.Exa. deveria participar de passeata na Avenida
Brasil, onde opouro come e a·munição é de fuzil, ou
então na Favela da Coréia, em Bangu, ou então no
Muquiço, em Marechal Hermes.

Chega de demagogia, de vela nas janelas, de
todos vestidos de branco na rua, de soltar pombi
nhas, e por aí afora! Esse é o ganha-pão de Rubem
César, ograndedernagogodoViva Rio. Éfácil desar
mar o cidadão honesto; eu quero ver o Governo do PT
desarmar bandidos. É fácil meter a· mão em aposen
tados, como o seu partido meteu a mão, aqui dentro.
Eu quero ver é atacarem os que devem à Previdên
cia, os grandes financiadores da campanha de Lula.

Sr. Presidente, completo dizendo que será cria
do, sim, mais umimposto, agora para o desarmamen
to: o PT está criando o imposto para o registro de ar
mas.

Era o que tinha dizer, por enquanto.
O SR. ROBERTO BALESTRA (PP - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, no domingo pró
ximo passado fomos surpreendidos com reportagem
no jornal Folha de SPaulo sobre o Governo de Goiás.
O jornal acusava o Governador Marconi Perillo de ter
criado um organismo no Estado para acobertar seus
apadrinhados, dentre os quais o Secretário da Fazen
da, em um programa inédito no Brasil: o Banco do
Povo. No entanto, esse banco atende exatamente às
camadas mais pobres da população. É um programa
tão vitorioso que hoje praticamente todos os Gover
nadores de Estados brasileiros têm procurado o Go-

verno do nosso Estado para conhecer de perto o seu
funcionamento. '

Quero dar meu testemunho e afiançar que o Go
verno de Goiás, sobretudo o Governador Marconi Pe
rillo, de cuja base de apoio faço parte, em nenhum
momento montou o Banco do Povo para dar cobertu
ra a quem quer que seja. Muito pelo contrário: o proje
to já criou no Estado de Goiás mais de 50 mil empre
gos nos últimos 3 anos.

É lógico que um programa vitorioso como esse
desperta aqueles que não têm ideal, aqueles que não
pensam nos menos favorecidos e procuram achinca
Ihar e denegrir a imagem de quem quer construir, de
quemquer trabalhar. Portanto, fica aqui registrado o
nosso repúdio àquela matéria. Gostaríamos imensa
mente que o jornal Folha de SPaulo procurasse verifi
car a situação in loco e analisasse melhor os docu
mentos antes de publicá-los, evitando com isso o
constrangimento que trouxe à população goianacom
uma inverdade como aquela.

Lamento profundamente o ocorrido. Espero que
a Folha de SPaulofaça a devida reparação, sobretu
doà pessoa do Governador Marconi Perillo.

ASRA. VANESSAGRAZZIOTIN (PCdoB-AM.
Sem revisão da oradora.) - Boa tarde, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e compa
nheiros. Fico feliz em poderfazer este breve pronun
ciamento na presença de V.Exa., Deputado João Pa
ulo Cunha, porque assimposs() agrad~cer-Ihepesso
almente porter incumbido arnim e ~DeputadaPerpé

tua Almeida, do Estado dOAcre, a tarefa de, como il1
tegrantesda Comissão da Amazônia, realizar no últi
mo final de semana aJgUlnas atividades relativas à
luta que vem sendo travada noBré:isil inteiro, particu
larmente na Amazônia, pelostrabalhadores seringue
iros, conhecidos nacional e constitucionalmente
como "soldados da borracha".

No último sábado, dia 13, realizamos uma gran
de plenária dos soldados da borracha. na Capital do
Estado do Amazonas, Manaus. Compareceram àque
la plenária mais de.500trabalhadores, muitos deles
senhores que já ultrapassamosseus 70 anos de ida
de. Ontem, segunda-feira, estivemos no Estado do
Acre, num ginásiode espórtes, onde tivemos a oportu
nidade de nos reunirmos e debatermos com aproxima
damente 3 mil soldados daborracha. Com eles discuti
mos os dilemas e as reiYirldicações que apresentam
para o Governo e para o Parlamento brasileiro.

Tenho a plena e absoluta convicção de que o
Estado brasileiro deve justiça a eSSaS pessoas que
no período da Segunda Guerra Mundial cumpriram
um papel tão importante quanto o dos combatentes
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de guerra. Naquela época, em 1942 e 1943, o então O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
Presidente Getúlio Vargas primeiro assinou um de- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
creto-lei convocando os jovens brasileiros para servir putados, a pedido de D. Fernando Arêas Rifan, Bispo
à Pátria e lutar na guerra; depois assinou outro decre- católico da Administração Apostólica Pessoal São
to, o de nº 5.225, de fevereiro de 1943, que estabele- João Maria Vianney, de Campos dos Goytacazes,
cia a situação militar e convocava brasileiros de todas Rio de Janeiro, Estado que represento, venho tornar
as Regiões deste imenso País para irem à Amazônia públicos uma séria advertência e um grave protesto
trabalhar na extração do látex, para trabalhar nos se- contra um recente programa do Governo.
ringais nativos daquela região. Este pronunciamento tem por base uma nota da

Sr. Presidente, milhares de nordestinos apre- Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e um pro-
sentaram-se e foram registrados perante o Governo nunciamento de D. Rafael Lhano Cifuentes, Bispo
brasileiro para servir à Pátria no período da Segunda Auxiliar do Rio de Janeiro, responsável pela Pastoral
Guerra. Eles não foram à Europa, não foram ao front Familiar do mesmo Estado e presidente da Comissão
de guerra, mas à Amazônia, para enfrentar inimigos Família e Vida da CNBB.
que sequer conheciam, como a malária e a febre Os Ministérios da Saúde e Educação iniciaram
amarela, naquela imensidão verde. Não tinham se- um programa de distribuição de preservativos nas es-
quer noção do que era aquilo aqueles milhares de colas públicas de ensino fundamental e médio. Pre-
nordestinos acostumados com a seca que para lá fo- tendem entregar cerca de 235 milhões de preservati-
ramo vos por ano para 2,5 milhões de estudantes de todo o

Sr. Presidente, fazem hoje 3 grandes reivindica- País até 2006. Como a campanha de propaganda
ções esses brasileiros, suas famílias e seus depen- tem agora como alvo principal um nível escolar que
dentes. A primeira delas é o direito ao recebimento do na sua maioria está formado por adolescentes, isso
13º salário. A segunda é a aprovação do projeto de lei parece-nos extremamente grave.
que se encontra na pauta da Casa e deverá ser vota- É louvável a preocupação do Poder Público de
do amanhã na Comissão de Educação, cuja Relatora conter a propagação da AIDS e a gravidez precoce.
é a Deputada Alice Portugal, projeto esse que estabe- Pena que se esteja utilizando um método inadequado
lece o dia 14 de setembro como Dia Nacional do Sol- e eticamente imoral, contrário à lei natural e divina.
dado da Borracha. A terceira é a aprovação de projeto A propaganda para difundir o uso do preservati-
de emenda à Constituição que equipara a situação vo é absolutamente inadequada, porque, por um
dos soldados da borracha à dos ex-combatentes de lado, favorece a proliferação da promiscuidade, e por
guerra. outro não evita devidamente a contaminação, como

No meu entendimento, essa não deve ser uma já foi cientificamente demonstrado. Dessa forma, em
luta apenas dos Parlamentares da Amazônia, mas de vez de método inibidor, torna-se de fato um método
todo o povo brasileiro. Faremos o que for possível de propagação da doença.
para sensibilizar o Governo Federal no sentido de re- Ademais, pedagogicamente, há o perigo de que
conhecer esses homens que tão bem serviram à Pá- a campanha venha a ser entendida da seguinte for-
tria brasileira. Aliás, nesse período morreram muito ma: deve-se ter relações sexuais desde que se to-
rnais pessoas na Amazônia do que na guerra. Portan- mem as devidas precauções. Não seria essa uma for-
to, cumprimento a Deputada Perpétua Almeida, e co- ma de incentivar a prática do sexo prematuro?
munico ao Plenário que hoje à tarde será realizada Se os adolescentes viessem a ser induzidos a
pela Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento pensar que a norma é o exercício precoce do sexo,
Regional outra audiência pública para tratar do as- estaria sendo prestado um péssimo serviço, no que
sunto. se refere a uma educação sadia e enriquecedora.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A vida sexual não pode ser banalizada. A vivên-
Concedo a palavra ao Deputado Mauro. Benevides. cia da sexualidade é uma das expressões do amor.
(Pausa.) Requer afetividade, doação, responsabilidade e fide-

V.Exa. está satisfeito, Deputado? Depois do lidade. A relação sexual encontra no matrimônio sua
belo aparte que fez, na comemoração de meio século verdadeira e plena expressão.
da TV Record, V.Exa. já está com o dia ganho. A lei natural determina que existe um vínculo in-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - separável entre a relação sexual e a transmissão da
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Feijó. vida. Romper artificialmente essa união-como acon-
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tece no uso do preservativo - representa uma grave
infração dessa mesma lei.

Não se pode mudar a ordem natural em função
de uma solução imediatista e inadequada, que, além
de não solucionar o problema da proliferação da
AIDS, propicia e incentiva uma prática desregrada do
sexo.

Em vista disso, a Igreja no Brasil empenha-se
em apoiar e desenvolver campanhas educativas, for
mativas e informativas, visando ampliar os conheci
mentos de toda a população, especialmente dos ado
lescentes ejovens, para que tenham um estilo de vida
saudável, comportamentos pautados nos valores hu
mano-cristãos, e não simplesmente na mera distribui
ção de preservativos.

Sr. Presidente, o Bispo D. Fernando Arêas Ri
fan, que é muito querido no norte e no noroeste flumi
nense e realiza um trabalho religioso maravilhoso, de
importância social muito grande, solicitou-me que, da
tribuna desta Câmara dos Deputados, divulgasse a
preocupação desse importante segmento da Igreja
Católica brasileira. É o que faço neste momento, em
reconhecimento do seu trabalho, e também por consi
derá-lo uma das pessoas de maior relevância para a
vida religiosa e social do interior do Estado do Rio de
Janeiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT 

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, fui informado de que o Deputado Jair 80lsona
ro fez mais uma das suas. S.Exa. tem-se notabiliza
do, nesta Legislatura e nas anteriores, como assal
tante da honra alheia. Pelo que disse do Presidente
Fernando Henrique na Legislatura passada, se não ti
vesse sido acobertado pela imunidade parlamentar,
certamente teria sido condenado por crime contra a
honra.

O Sr. Jair Bolsonaro - Há imunidade para fa
lar, não para roubar!

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH 
Agora, S.Exa. ocupa a tribuna para atacar um colega
do Parlamento e dizer que sou advogado de marginal
e de bandido, nomeando notadamente 2 clientes
meus pelos quais tenho muito carinho e admiração.

Sr. Presidente,não considero esse tipo de inter
venção como uma que honre a Casa. Trata-se de bai
xaria mesmo,. de calúnia, de injúria, de impropério, de

ofensa pessoal. Há Deputados que só se saciam ao
devorar a honra alheia, só se saciam ao caluniar.

Quero dizer, na frente do Deputado Jair Bolso
naro, que não lhe dou o direito de assaltar a honra
alheia como tem assaltado, especialmente a minha.
(Palmas.)

O Sr. Jair Bolsonaro - O senhor não defen
deu o seqüestrador de Abílio Diniz? Assuma. (Tumul
to no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Queira encerrar, Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Quero
apenas dizer ao Deputado Jair 80lsonaro que só vou
ser advogado de bandido quando for chamado para
defendê-lo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Roberto Gouveia.

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, público que nos acompanha nesta tarde, faço
uso da palavra, neste momento, para ressaltar impor
tantíssimos acontecimentos ocorridos na Zona Leste
da cidade de São Paulo, que vêm ao encontro do de
senvolvimento da região da periferia da Capital do
Estado, onde hoje se concentram cerca de 4 milhões
de pessoas - população maior do que a de alguns pa
íses vizinhos -, muitas das quais acorreram à região,
ocasionando uma verdadeira explosão populacional,
sem contar com a devida implantação de infra-estru
tura, de serviços e de pólos geradores de emprego.

Quando Deputado Estadual por São Paulo, tive
a oportunidade de aprovar várias leis, e aproveito
para fazer menção a 3 delas, que protegem as matas
da região, estabelecendo o processo de recuperação
ambiental e ao mesmo tempo reservando uma gleba
de terra, pertencente às antigas chácaras produtoras
de pêssego e de ameixa, para a implantação de pólo
gerador de empregos, com potencial para a criação
de cerca de 70 mil empregos diretos.

A primeira dessas leis é de 1989; quer dizer, há
14 anos estamos batalhando pelo desenvolvimento
daquela região. De cada 3 acidentes fatais de traba
lho, 2 ocorrem no deslocamento da mão-de-obra, o
que demonstra, sem sombra de dúvida, a gravidade
da situação. Ou seja, cerca de 65% dos acidentes fa
tais de trabalho não se dão no local do trabalho, mas
no deslocamento, na ida ou na vinda dos trabalhado
res.

A atual administração da Capital de São Paulo,
da Prefeita Marta Suplicy, lançou um ousado plano de
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desenvolvimento, que prevê desde o processo de es
tímulo à implantação de atividades econômicas até a
necessária implantação de uma instituição de ensino
público superior.

Aliás, em contato com o Ministro da Educação,
Cristovam Buarque, propusemos que se implantasse
uma fundação reunindo a cidade de São Paulo e cida
des vizinhas da região metropolitana, para que pos
samos desenvolver uma instituição de ensino público
superior gratuito na Zona Leste, que agora contará in
clusive com a participação da Universidade de São
Paulo, num grande projeto que vem no sentido do de
senvolvimento com sustentabilidade e com a execu
ção das leis que já conseguimos aprovar e carecem
ser colocadas em prática.

É com grande alegria que trazemos essa notí
cia. Esperamos que a Zona Leste, essa região indus
trial no coração da região metropolitana, deixe de ser
um depósito de gente, uma região dormitório, e passe
a ser um paradigma. Trata-se de um projeto que vai
na trilha do desenvolvimento com sustentabilidade,
do crescimento econômico com a necessária prote
ção ambiental, com justiça, com inclusão e com o res
gate social dessa região tão importante da Capital e
da região metropolitana.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há 2 anos o mundo viu, perplexo, a maior
potência mundial ser o alvo de um ataque terrorista
sem precedentes na História. Símbolos da pujança
da economia americana, as torres gêmeas do World
Trade Center, em Nova York, vieram abaixo. Lamen
tavelmente, vidas inocentes foram ceifadas, em nome
de um radicalismo fundamentalista que reduz o ho
mem a uma mera bomba ambulante.

Mas, Srs. Deputados, é preciso tirar lições em
meio à poeira dos escombros. A primeira delas é a de
que nenhuma nação tem o direito de impor suas re
gras pela força e esquecer-se de que o mundo com
plexo em que vivemos hoje exige uma sólida coope
ração entre os povos.

Não há dúvida que o mundo inteiro perdeu com
esses episódio, que não se limitou apenas à chacina
de vidas humanas. Em nome da guerra contínua e
prolongada contra o terrorismo, a população afegã
pagou e vem pagando muito caro pela ação de ho
mens inescrupulosos como Osama Bin Laden. O Ira
que foi duramente bombardeado e ainda hoje é apre
sentado ao mundo como um território sem lei. O pior
de tudo é que os personagens dessa tragédia huma-

na continuam perambulando por montanhas, escon
didos em bunkers, protegidos por sósias.

Às vésperas do aniversário desse trágico even
to, a rede catariana de TV AI Jazira levou ao ar uma
fita de vídeo com imagens supostamente recentes de
Osama Bin Laden, o líder da AI Oaeda, responsável
pelos ataques, e de Ayman AI Zawahiri, o segundo no
comando da rede terrorista. O que impressiona é que
as bombas teleguiadas dos Estados Unidos, com pre
cisão cirúrgica, mataram muitos inocentes, mas não
conseguiram tirar de circulação os principais símbo
los do terrorismo mundial.

Infelizmente, prevalece hoje um clima de inse
gurança na comunidade mundial, apesar de todo o
arsenal militar jogado em cima de 2 países pobres,
dominado por castas que têm o hábito de se locuple
tarem do poder, em detrimento da qualidade de vida
dos mais humildes. No caso invasão do Iraque, havia
um caminhão de interesses, principalmente no que
diz respeito ao controle da produção do petróleo e da
garantia de água potável a Israel.

A política externa americana, que no Governo
do Presidente George W. Bush se tem preocupado
muito mais com a solução armada dos conflitos, foi
responsável pela desmoralização da.ONU. Basta di
zer que a guerra não teve a aprovação do Conselho
de Segurança das Nações Unidas.

Os agentes do terrorismo prometem novos ata
ques, até como forma de "punir' os EUA. Em uma das
fitas de áudio, uma voz atribuída a Bin Laden elogia
os terroristas suicidas que há 2 anos, usando aviões
comerciais seqüestrados, executaram os atentados
contra o World Trade Center, em Nova York, e o Pen
tágono, na região de Washington. "Quem quiser
aprender sobre lealdade e honestidade deveria tê-los
conhecido. Eles eram os mais honestos e os mais co
rajosos", diz a tal voz, atribuída, repito, a Bin Laden.

Na fita de áudio, uma voz atribuída ao braço di
reito de Bin Laden, AI Zawahiri, acusa os americanos
de omitir o número real de baixas no 11 de Setembro,
anunciadas como cerca de 3 mil. Essa voz, suposta
mente do segundo homem da AI Oaeda, também
exorta os palestinos a lutarem contra Israel, e cumpri
menta a resistência no Iraque.

Esse é o mundo que nos espera para o futuro,
Sr. Presidente. Fica mais uma vez provado que a
guerra não é a solução para os conflitos da atualida
de. É preciso fortalecer o diálogo entre as nações,
consolidar as instituições democráticas e de uma vez
por todas lutar para que o mundo seja mais igual, por
que a miséria e o fanatismo são bombas-relógio que
podem comprometer o futuro de toda a humanidade.
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PARÁ

ACRE

RONDÔNIA

PPSAgnaldo Muniz
Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL PUPSL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 7

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 5

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL PUPSL
Wladimir Costa PMDB
Zé Lima PP
Total de Pará: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL PUPSL
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 4

v - ORDEM DO DIA

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PUPSL
Lupércio Ramos PPS
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 3

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL
Maria Helena PMDB
Total de Roraima: 2

Setembro de 2003

O Governo, por intermédio dos setores respon
sáveis pela fiscalização do setor farmacêutico, preci
sa determinar as medidas cabíveis contra os preços
abusivos dos remédios, impedindo que sejam causa
dos prejuízos ainda maiores ao consumidor e à saúde
da população.

Registro o fato e advirto o Governo, já que a es
peculação do setor não tem limite; por isso, todo cui
dado é pouco, na medida que se sabe que o preço do
bem-estar da coletividade é a eterna vigilância gover
namental.

Era o que tinha a dizer.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BoRNIER (PMDB - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, constantemente tenho denunciado
os aumentos abusivos dos preços dos remédios. Tra
ta-se de um problema que exige a adoção de provi
dências rigorosas e urgentes do Governo, inclusive
porque não se pode perder de vista que a elevação
dos preços dos medicamentos atinge principalmente
o bolso e a saúde dos segmentos mais pobres da po
pulação.

Por determinação do Ministro da Saúde, o Sr.
Humberto Costa, cerca de 150 medicamentos deveri
am ter tido seus preços reduzidos. As farmácias de
veriam ter cumprido essa determinação até o dia 3 de
setembro do corrente. Mas, contrariando as expecta
tivas, diversas farmácias do Distrito Federal mantive
ram os preços acima da tabela divulgada pelo site da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Importa notar, sobretudo, que vender remédios
a preços acima da tabela da ANVISA é injustificável e
inaceitável. Os preços dos medicamentos, vale dizer,
já estão muito acima dos índices da inflação, o que
sem dúvida tende a gerar sérias dificuldades para o
trabalho de estabilização da economia.

Como se vê, Sr. Presidente, um item vital para a
sobrevivência humana como os remédios está trans
formando-se a cada dia no maior inimigo da própria
vida.

Na verdade, o Governo precisa investir mais em
mecanismos para fazer frente ao alto preço dos medi
camentos. Um estímulo maior à produção de genéri
cos, por exemplo, não deixa de ser uma alternativa
válida, na medida em que reduz realmente os preços
de muitos componentes utilizados nos chamados pro
dutos de marca.
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TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PL PUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Costa Ferreira PSC
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Neiva Moreira PDT
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
João Alfredo PT
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Total de Ceará: 9

PIAuí

Átila Lira PSDB
B.Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PTB
Inaldo Leitão PL PUPSL
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PL PUPSL
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Leão PL PUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
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José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PFL
Walter Pinheiro PT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 20

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
César Medeiros PT
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PL PUPSL
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ivo José PT
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mário Heringer PDT
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Romeu Queiroz PTS
Ronaldo Vasconcellos PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 28

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Manato PDT
Nilton Baiano PP
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Almir Moura PL PUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PV
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Lopes PMDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
Luiz Sérgio PT
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Paulo Cunha PT



47456 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PUPSL
Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

EnioTatico PTB
Leandro Vilela PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PPS

Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PDT
Chico da Princesa PL PUPSL
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Ora. Clair PT
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Nelson Meurer PP
Oliveira Filho PL PUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Eliseu Padilha PMDB
José Ivo Sartori PMDB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL PUPSL
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Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grandé do Sul: 13

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

lista de presença registra o comparecimento de 260
Srs. Deputados.

São 13h40min.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Passa~se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 126, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em turno único, da
Medida Provisória nº 126, de 2003, que dispõe sobre
a assunção, pela União, de responsabilidades civis
perante terceiros no caso de atentados terroristas,
atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronl1
ves de matrícula brasileira operadas por empresas
brasileiras de transporte aéreo público, excluídas as
empresas de táxi aéreo; tendo parecer do Relator de
signado em Plenário pela constitucionalidade, juridici
dade e bOl1 técnica legislativa da Medida Provisória e,
no mérito, pela aprovação desta e pela rejeição das
Emendas de nºs 1 a 7 (Relator: Dep. Paulo Delgado).

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 14/8/03
PRAZO NA CÂMARA: 28/8/03
SOBRESTA A PAUTA EM: 15/9/03 (462 DIA)
O SR, PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Sobre a mesa requerimento subscrito pelo nobre lí
der doPFL, Deputado José Carlos Aleluia, no seguin
te teor:

Senhor Presidente, requeremos a V.Exa., nos
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retira
da da pauta da Medida Provisória nº 126/2003, cons
tante do item 01 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. 
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado José Carlos Aleluia, que falará a favor do
requerimento. (Pausa.) Ausente.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou enca
minhar o voto favorável ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V.Exa. vai encaminhar no lugar do Deputado José
Carlos Aleluia?

O SR. RODRIGO MAIA - Sim.
O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S.Exa. não estápresente. Como é que se vai apre
sentar requerimento sem o autor estar presente?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Pela Liderança, Deputado. Regimentalmente, está
correto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
nobre Deputado Gilmar Machado, que falará contra o
requerimento.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos o
voto contrário ao requerimento porque já encerramos
a discussão e todos tiveram tempo para analisar a
matéria. Já estávamos no meio da votação; apenas
não houve quorum. Por isso somos contra o requeri
mento, porque queremos encerrar a votação para ini
ciar o debate da reforma tributária.

() SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, o re
lógio disparou errado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Rodrigo Maia, V.Exa. tem 3 minutos.

O SR. RODRIQO MAIA - Não são 5 minutos?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Não. São 2 minutos e 30 segundos. Mas V.Exa. terá
mais 30 segundos de tolerância.

O SR. ROORIGO MAIA - Não eram 5 minutos
ontem?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. São 3 minutos, Deputado. O Regimento estabe
lece o seguinte...

O SR. RODRIGO MAIA - Mas por que foram
registrados 5 minutos para o Deputado Machado?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não foram, Deputado.
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o SR. RODRIGO MAIA - Foram registrados,
sim.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Rodrigo Maia, vou ler o Regimento para
V.Exa.:

"Art. 157 .
§ 3º Na discussão e no encaminha

mento de votação de proposição em regime
de urgência, só o Autor, o Relator e Deputa
dos inscritos poderão usar da palavra, e por
metade do prazo previsto para matérias em
tramitação normal, alternando-se, quanto
possível, os oradores favoráveis e contrári
os.(. ..)"

O SR. RODRIGO MAIA - V.Exa. mudou o
encaminhamento de ontem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não mudei. O Regimento é claro, Deputado.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Já se pas
sou 1 minuto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não passou. Contaremos a partir do...

O SR. RODRIGO MAIA - Utilizamos a tribuna
ontem por 5 minutos, e hoje V.Exa. está modificando.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
verdade. Estou seguindo o Regimento com mais cor
reção.

O SR. RODRIGO MAIA - V.Exa. está modifi
cando o procedimento de ontem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. Estou seguindo o Regimento com mais corre
ção.

Tem V.Exa. 3 minutos.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, não há problema. Tal
vez o Governo esteja com vergonha de votar essa
medida provisória, que, infelizmente, foi discutida on
tem de madrugada. Tivemos um debate muito impor
tante nesta Casa, inclusive com a participação, no fi
nal da noite, do Deputado e Ministro Ibrahim
Abi-Ackel. Se tivéssemos tido condições de continuar
a discussão, certamente teríamos rejeitado essa me
dida provisória que não atende aos interesses da po
pulação brasileira.

Lembrarei àqueles que não estiveram presen
tes à sessão, ou que não tiveram a oportunidade de
acompanhá-Ia pela TV Câmara, que o ex - Ministro
Ibrahim Abi - Ackel pediu ao Relator ao menos a reti
rada da expressão "ato malicioso". Ficamos todos im
pressionados, Sr. Presidente, depois de ouvir os de-

bates. E o ex - Ministro foi muito feliz quando, já por
volta de 1h, pediu ao Relator que retirasse essa ex
pressão.

Antes, veio a esta tribuna o Deputado Arnaldo
Faria de Sá, que se referiu ao art. 4º, cujo teor é o se
guinte:

"Ar!. 4º. Fica o Poder Executivo autori
zado a fixar critérios de suspensão e cance
lamento da assunção a que se refere esta
medida provisória".

Como destacou o Deputado Arnaldo Faria de
Sá, com isso o Governo atende à empresa que qui
ser. Mais uma vez, como eu disse ontem, quem paga
é a população, o contribuinte.

Lembrarei também, Sr. Presidente, que, na me
dida provisória aprovada pelo Governo anterior, para
o valor do seguro ficava garantido o patamar anterior
a 11 de setembro, e a diferença acima desse valor se
gurado caberia ao Governo brasileiro. Nessa medida
provisória - pasmem, Srs. Deputados -, o Governo
retira essa condição; a partir de agora as empresas
fazem um seguro bem pequeno, e nós todos, a popu
lação brasileira, teremos de pagar.

Sr. Presidente, encaminhamos o voto a favor do
requerimento de retirada da matéria de pauta.

O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
TemV.Exa. a palavra, para orientar a bancada.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro refrescar a memória dos colegas: estamos votando
a Medida Provisória nº 126, que estabelece que o Go
verno Federal assume todo o risco resultante de atos
terroristas praticados no Brasil e fora do Brasil contra
aeronaves brasileiras, em qualquer aeroporto do
mundo, e assume de forma muito abrangente. Por
isso propomos a retirada de pauta dessa MP, porque
precisam ficar bem claros os riscos que o Governo vai
assumir em todos os aeroportos do mundo com aero
naves de bandeira brasileira.

Nossa preocupação é esta: da forma como está
redigido, o texto é muito abrangente. Esse termo "cor
relatos" é muito vago. Precisamos definir melhor os
termos para proteger o nosso dinheiro, porque essa
responsabilidade que o Governo se propõe a arcar
corresponde a US$ 1 bilhão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL?
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O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, o O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
PFL vota a favor da proposta de retirada. Vota "sim". Corno vota o PP?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or-
votação o requerimento subscrito pelo nobre Líder do demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on-
PFL, que solicita a retirada de pauta da Medida Provi- tem examinamos profundamente essa matéria. Por-
sória nº 126. tanto, já existe um conhecimento formado, pois fica-

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os mos aqui até quase 3h da madrugada. Convido toda a
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como bancada do Partido Progressista para vir votar, e a
estão. (Pausa.) nossa orientação é o voto "não".

REJEITADO. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço Como vota o PTB, Deputado Nelson Marquezelli?

verificação de votação. O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PTB vota

"não", Sr. Presidente.Verificação concedida.
O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

a palavra pela ordem. Como vota o PSDB, Deputado Antonio Carlos Men-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ des Thame?

Tem V.Exa. a palavra. O SA. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
OSA. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela or- (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Sr. Presidente, o PSDB é favorável ao conteúdo da
PFL entra em obstrução. matéria; portanto, deseja votá - la ainda hoje. Assim

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ sendo, vota "não" ao requerimento.
Solicito que todos os Srs. Deputados venham ao ple- O. SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
nário e todas as Comissões cessem seus trabalhos, PFL está em obstrução. O Líder já orientou a bancada.
porque estamos em processo de votação. São Como vota o PMDB, Deputado Benjamin Mara-
13h47min. nhão?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ O O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. PresidenPFL. está em obstrução.
te, o PMDB vota "não", e convoca todos os seus ParComo vota o PV? (Pausa.)
lamentares para virem a plenário, a fim de que possa-

Como vota o PRONA, Deputado IIdeu Araújo? mos dar continuidade às votações.
O SR.ILDEU ARAÚJO (PRONA- SP. Pela or- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio?
PRONA está em obstrução. O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O Sem revisão domador.) - Sr. Presidente, o PTvota
PRONA está em obstrução. "não", e convoca todos os seus Parlamentares para

Como vota o.PCdoB? (Pausa.) virem ao plenário. Precisamos da presença de
Como vota o PDT? (Pausa.) SE'. xas. aqUi.
Como vota o PSB, Deputado Paulo Baltazar? O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
O SR. PAULO BALTAZAR (PSB - RJ. Pela or- Como vota a Liderança do Governo, Deputado Beto

demo Sem revisão do orador.) - O PSB vota "não", Albuquerque?
Sr. Presidente. O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
PSB vota "n·a-o". mais uma vez conclamamos todos os companheiros

Como vota o PPS? (Pausa.) para estarem em plenário, a fim de votarmos todas as
Como vota o PL, Deputado Heleno Silva? matérias. Estamos convictos da clareza do assunto e
O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Pela or- votamos "não" ao requerimento, até porque o instru-

demo Sem revisão do orador.) - O PL vota "não", Sr. mento de obstrução é democrático, mas quando co-
Presidente, e convoca os seus Deputados para virem meça a ser banalizado faz mal à democracia.
ao plenário. O voto é "não", Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. MÁRIO HERINGER - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MÁRIO HERINGER (PDT - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT recomenda o voto "não".

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a·palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Pois não, Deputado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
a cada tentativa de obstrução, que está revelando 
se vitoriosa, fazem-se agressões perigosas à boa
convivência parlamentar, em relação ao conteúdo da
medida provisória, que tive a honra de ter sido esco
lhido pelo Governo para relatar, quero alertar os Srs.
Líderes para o fato de que, no momento da discussão
das emendas e do mérito, estarei respondendo a
cada questão, ponto a ponto.

Quero alertar o Deputado Maia sobre a necessi
dade de restaurar o valor das palavras. Não é verda
de que essa medida provisória produza desembolso
por parte do Governo se não houver sinistro. É menti
ra. Isso não pode ser dito como está sendo desde on
tem à noite. Não é verdade que o termo "malícia",
como disse o Ministro da Justiça - que conhece as
palavras e foi vítima delas -, tenha somente conota
ção sexual. "Malícia" também significa má índole.
"Ato malicioso", portanto, é ato de má-fé. Nós esta
mos falando de crimes para os quais ainda não existe
legislação no mundo, crimes que não estão previstos
nos Códigos Civis nem nos Códigos Penais.

É preciso ter cuidado nesta discussão, porque
há cada vez mais ações fora do controle dos Gover
nos, por mais fortes que sejam, do que aquelas que
eles imaginam que controlam. Então, a cada violência
verbal, no ataque uma medida provisória que é em
90% do Governo anterior, podemos na verdade pro
duzir um outro fenômeno aqui-e espero que isso não
aconteça -, o de propor que as companhias brasilei
ras paguem seguro no exterior, e não deixem de pa
gar seguro pela cautela que o Governo lhes dá.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoS - AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, o PCdoS encaminha o voto "não".

Aproveito para chamar nossos Parlamentares
para virem ao plenário. Estamos em processo de vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT, Deputado Manato? (Pausa.)

Como vota o PSDB, Deputado Luiz Carlos Ha
uly? (Pausa.)

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje, no plenário, presencia
mos as acusações de alguns Deputados sobre a atu
ação profissional de outro Deputado.

O colega Luiz Eduardo Greenhalgh não precisa
de defensor. Venho aqui antes para fazer a defesa da
democracia.

Quando definimos que o Brasil é um país demo
crático, reconhecemos o direito à pluralidade de opi
niões, que, aliás, está garantido na Constituição.
Entretanto, algumas pessoas querem por meio da for
ça fazer valerem suas idéias, e por isso estamos aqui,
para defender a democracia, que essas pessoas que
rem ver colocada debaixo do tapete.

O regime democrático garante o direito à mani
festação, mas o direito à injúria não podemos admitir.
Do mesmo modo como o Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, como advogado, representa seus clien
tes em todos os processos para os quais é contrata
do, tenho muita honra e muito orgulho de dizer que
como Deputado, tanto quanto como advogado,
S.Exa. é uma pessoa coerente em suas lutas.

Vamos admitir que se execute alguém, como
está nos jornais hoje, pelas costas, com um tiro na
nunca? Isso é coisa de quem defende a democracia,
defende direitos? Ou é a execução sumária de al
guém que está lutando por justiça?

Então, Sr. Presidente, esta Casa precisa ter cui
dado com a defesa da democracia. Aqui há algumas
pessoas eleitas pelo povo, pessoas que, é lógico, es
tão representando uma parcela do povo que, eu
acho, também tem essa idéia, essa mesma posição,
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mas não podemos admitir que a força prevaleça ao
diálogo e, acima de tudo, à democracia.

Todo o nosso apoio a todos aqueles que se mani
festam, mas principalmente ao Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, que sofreu uma agressão verbal desne
cessária neste plenário.

O SR. DELEY - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DElEY (PV - RJ. Pela ordem. Sem revi
são do oradôr.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

O SR. ADElOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ADElOR VIEIRA (PMDB - se. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, recebi com alegria a infor
mação, por parte da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil, de que foi instalada Oficialmente a
Comissão Nacional da Carcinicultura da CNA, com o
objetivo de discutir e formular políticas que estimulem
a expansão do cultivo de camarões, Ia.gostas, caran
guejos e outros.

Atualmente, Sr. Presidente, a carcinicultura ma
rinha brasileira já se destaca pelos altos índices de
desempenho técnico, econômico e social, ocupando
inclusive a liderança mundial em termos de ganhos
de produtividade.

No ranking mundial, a carcinicultura pulou para
a sétima posiçãoentreos maiores países produtores.
Os números demonstram a evolução dos principais
indicadores do setor no Brasil, com destaque para o
crescimento da·produtividade.

Sr. Ptesidente,Sras. e Srs. Deputados, a carci
nicultura em meu Estado, Santa Catarina, vem cres
cendo a cada ·ano, assim como acontece no âmbito
nacional. A exemplo do que vem ocorrendo nos de
mais Estados, começamos a atividade comercial de
cultivo de camarão marinho de forma tímida; contudo,
já contabilizamos resultados altamente positivos.

Faço este registro, Sr. Presidente, para enalte
cer a coragem, agarra e a capacidade daqueles que
estão acreditando e investindo no cultivo de camarão,
buscando s€lmpre novas técnicas, mesmo. sabendo
dos riscos a quetais investimentos podem levar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é ne
cessário, éfundarnental que o Governo Lula, que
acertadamente criou a Secretaria Nacional da Pesca,
com status de Ministério, e vai investir pesadamente

no setor pesqueiro, como já demonstrou estar dispos
to a fazer com a liberação, no dia 13 de junho deste
ano, de A$ 55 milhões para o PRONAF Pesca, R$
800 milhões para financiar a produção de camarão
em cativeiro e R$ 200 milhões para a piscicultura de
açudes e tanques, não esqueça esse segmento que,
apesar das limitações de financiamento, do licencia
mento ambiental e da repentina queda dos preços in
ternacionais, tem-se mostrado capaz de produzir
grandes resultados.

Um exemplo da organização do setor em ques
tão foi a criação, em abril de 1998, da primeira Casa
Familiar do Mar no País, em São Francisco do Sul, li
toral norte de Santa Catarina. Idealizada nos moldes
das casas familia.res rurais surgidas na França, em
1937, que tinham como objetivo o ensino adequado e
dirigido à realidade agrícola, esse projeto foi pioneiro
e espalhou-se pelo. Brasil. Atualmente, as mais de
100 Casas Familiares do Mar existentes no território
nacional são voltadas ao ensino defilhos deagriculto
res e pescadores por meio da formação integral na
área pesqueira, na maricultura, e da preparação de
novas lideranças para o setor, da viabilização de sis
temas produtivos que propiciem renda planejada e
permanente às famílias dos pescadores, enfim, da
formação de cidadãos. aptos a •enfrentar o mundo
competitivo de hoje, despertando para a busca de so
luções dos problemas do meio pesqueiro.

Sr. Presidente, é preciso notar o quanto vem
crescendo esse segmento de cultivo do camarão no
Brasil. Em 1998, em termos de produtividade, passa
mos de 1.680 para 5.458 quilos pôr hectare por ano;
em toneladas, passamos, no mesmo. período, de
7.250 para 60.128 por ano. Em 2002 o Brasil proces
sou 37.800 toneladas de camarão cultivado em 30
unidades de beneficiamento, e já estamos exportan
do camarão cultivado.

Entendo, Sr. Presidente, que o País vive um
momento importante, buscando o desenvolvimento
integrado. E a carcinicultura poderá contribuir em mu
ito para este processo. A capacidade de·gerar empre
gos, beneficiando as populações locais mais carentes
do meio rural, é uma das maiores contribuições da
carcinicultura brasileira pata o desenvolvimento soci
oeconâmico de suas zonas de intervenção. É impor
tante registrar que esse segmento contempla inclusi
ve os trabalhadores egressos das atividades.em de
clínio econômico, como a pesca artesanal, a indústria
do sal, o cultivo da cana-de-açúcar etc.

Finalizo, Sr. Presidente, afirmando que esse é um
importante ramo do agronegócio, que desponta em posi
ção de vantagem sobre outras atividades daagropecuá-
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ria, contudo ainda carente de incentivos para investimen
tos mais arrojados no setor. Espero que o Governo do
Presidente Lula priorize o encaminhamento de projetos
que venham a contribuir para a expansão da carcinicultu
ra no País.

Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~

Tem V.Exa. a palavra.
O SA. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPS recomenda o voto "não" à retirada da matéria de
pauta.

Obrigado.
O SA. DA. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DA. ROSINHA (PT - PR. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como já o
fizeram outros Parlamentares e como já o fez V.Exa.
em nome desta Casa, registro meu voto de pesar pela
morte do Prefeito de Maringá, José Cláudio. O Partido
dos Trabalhadores perdeu prematuramente uma
grande liderança do nosso Estado. Tendo assumido
uma Prefeitura moral, política e economicamente
destruída pela corrução, José Cláudio colocou ordem
no Município.

Nós do PT do Estado do Paraná, tristes e pesa
rosos, manifestamos nossa solidariedade ao povo de
Maringá e o nosso pesar à família do Prefeito José
Cláudio.

Obrigado.
O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabeni
zo V.Exa. pela ida à minha cidade do Rio de Janeiro,
no domingo, e pela ida ao Pontal do Paranapanema,
onde V.Exa. inclusive visitou aqueles que são prisio
neiros políticos no Brasil por defender a repartição da
terra e a produção, no sentido de superar a fome e a
subnutrição - enfim, por defender uma reforma agrá
ria justa.

Também, Sr. Presidente, por ocasião dos 50
anos da TV Record, lembro a todos que os grandes
meios de comunicação de massa do País, verdadei
ros educadores coletivos, têm o compromisso de

combater todas as formas de violência e de opressão,
não só incentivando as boas manifestações, mas
também tomando mais cuidado com sua programa
ção. Às vezes se vê num telejornallarga cobertura de
uma caminhada pela paz, mas poucos minutos depo
is um filme em que são disparados pelo menos 500 ti
ros ao longo da projeção, com grande audiência.
Essa luta, portanto, é de todos.

Trava-se também uma luta contra o perverso
contrabando de armas. Evidentemente, apenas res
tringir o uso de armas pelos cidadãos não resolve a
questão, embora seja um passo importante. Vamos
continuar nessa trilha.

Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, há 30
anos, o corpo sem vida do Presidente Salvador Allen
de, da República chilena, saía do Palácio La Moneda,
em Santiago. O Governo da Unidade Popular, no qual
milhões de trabalhadores colocavam suas esperan
ças, era deposto por um sangrento golpe militar, que
assassinou ou prendeu 200 mil cidadãos ao longo
dos 17 anos da ditadura do General Pinochet.

O Brasil de hoje, que, como muitos outros paí
ses, celebra o sacrifício de AlIende, é governado por
Lula, que tem a mesma matriz ideológica do Presi
dente chileno. O médico Salvador AlIende era do Par
tido Socialista, fundado em 1933; o torneiro-mecânico
Luiz Inácio é do Partido dos Trabalhadores, que nas
ceu em 1980. Originários de classes diferentes, am
bos adotaram a mesma maneira franca de lidar com a
realidade social. Filho da classe média, para AlIende
"seria demagogia colocar roupa de pedreiro para ir a
uma favela"; por sua vez, Lula comenta que a elite
não suporta que ele use ternos: "Tenho que ficar com
macacão sujo de graxa por ser operário". Para am
bos, porém, os palácios devem aproximar-se das pra
ças e das fábricas.

Allende, como Lula, disputou 3 vezes a Presi
dência até chegar lá. Preso político, o jovem Allende
precisou de autorização especial para ir ao sepulta
mento de seu pai-como Lula, líder metalúrgico que
saiu escoltado do DOPS para comparecer ao enterro
de sua mãe. Na Presidência, o compromisso comum
com a reforma agrária, a distribuição de riqueza e ren
da, a geração de empregos, a soberania nacional, a
solidariedade internacional.

Foi no segundo ano de sua gestão que o Gover
no da Unidade Popular começou a deslanchar, com o
aumento de salários dos mais pobres, o crescimento
econômico passando de 1% para 8,5% e grandes
mobilizações populares. É o que se espera do Gover
no Lula.
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Como há 30 anos, os conservadores tentaráo entre capital e trabalho, mas também é fundamental
impedir um programa de mudanças num país lati- para proteger e apoiar o fiscal que investigará o real
no-americano. Mas Salvador Allende mostrou o cami- direito dos trabalhadores.
nho: governou para transformar, ainda que pagando Comenta-se um ou outro caso de corrupçáo de
com a própria vida seu amor à democracia e à justiça. fiscal-não podemos fazer acusações -, mas com o
Profético, disse que "não tinha vocação para mántir, sindicato dos trabalhadores acompanhando as fisca-
mas, se um de nós cair, virá outro, e outro, e o povo Iizações até isso desaparecerá, porque o sindicato
prosseguirá... " mostrará e debaterá as informações, e cumprirá seu

Hoje o Chile tem novamente um Presidente do papel quanto às normas de saúde, higiene e seguran-
Partido Socialista. Os truculentos e assassinos, táo ça do trabalho, assim como quanto à legislação traba-
poderosos, foram atropelados pela História que tenta- Ihista, aos acordos e convenções, ao cumprimento do
ram negar. Fundo de Garantia e ao funcionamento das comis-

Muito obrigado. sões prévias.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Então, é muito importante que os Parlamenta-

Concedo a palavra ao Deputado B. Sá. (Pausa.) Au- res apóiem esse projeto, que só trará para o local de
sente. trabalho dignidade e cidadania, e para as relações

O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a entre capital e trabalho a estabilidade, valores funda-
palavra pela ordem. mentais numa caminhada como essa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Eu, que trabalhei na Mercedes Benz por mais
Tem V.Exa. a palavra. de 25 anos, tenho certeza de que as empresas dis-

O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem. postas a cumprir tais objetivos vão abraçar com muito
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres pa- carinho esse projeto que propõe o acompanhamento
res, a reforma trabalhista será uma grande realidade pelos sindicatos das fiscalizações oficiais.
para todos nÓS, levando em conta o fato de que no fó- Muito obrigado.
rum do trabalho já houve inclusive o reconhecimento O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a
das centrais sindicais. palavra pela ordem.

Os sindicatos passam por graves problemas em O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
nosso. País, inclusive quanto ao seu reconhecimento. Tem V.Exa. a palavra;
Determinados empreSários ainda não perceberam a O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.
importância da organização dos trabalhadores. Por Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
isso, quando ocorrem fiscalizações ocasionadas por Srs. Deputados, os jornais de hoje noticiam que os
denúncia do sindicato, em geral o fiscal vai à empresa e Estados Unidos consultaram o Brasil, a Argentina e o
o sindicato sequer fica sabendo. Caso a verificação seja Chile sobre o envio de soldados para combater o Ira-
por inSalubridade ou periculosidade, o trabalhador não que. Apesar de o ltamaraty ter negado essa informa-
é informado disso, nem o sindicato. Cito um exemplo ção, todos os jOrnais do Departamento do Estado nor-
claro: fazem-se fiscalizações para medir barulho na te-americano dizem que estão requerendo a vários
hora do almoço. Ora, dessa forma, jamais se fará uma países do Terceiro Mundo o envio de soldados para
medição correta, para averiguar se aquele local é ou morrer no Iraque.
não insalubre e penoso para os trabalhadores. Vejam V.Exas. que absurdo: esse país imperia-

Nesse sentido, apresento um projeto lei que res- lista, que invadiu o Iraque e lá praticou o genocídio,
guarda aos sindicatos patronais e especialmente aos em desrespeito a todas as resoluções da Organiza-
dos trabalhadores o direito de acompanhar todas as ção das Nações Unidas, fazendo com que seus sol-
fiscalí;zações aos locais de trabalho. Essa é uma anti- dados se transformassem em bucha de canhão e ma-
ga reivindicação do movimento sindical, no sentido de tando milhares de iraquianos para se apoderar do seu
contribuir para dar informações precisas. O empresá- petróleo e montar uma cabeça de ponte que lhe des-
rio sério não vai incomodar-se com isso, porque não se o controle de 70% da produção mundial desse
tem a intenção de burlar, manipular ou prejudicar os combustível, quer agora, diante da resistência do
interesses dos trabalhadores. povo iraquiano - que está matando mais e mais sol-

Esse projeto de lei, que inclusive responsabiliza dados norte-americanos e ingleses a cadadia -, que
o própriosíndicato pelo sigilo do objeto que se vai fis- países que condenaram abertamente a invasão ao
calizar, é de extrema importância para a nova relação Iraque, como o Brasil, sejam chamados a mandar



47464 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

seus filhos para serem também eles buchas de ca
nhão do imperialismo norte-americano!

Queremos, desta tribuna, repudiar qualquer
proposta que envolva o envio de soldados, brasileiros
ou de qualquer país, para morrerem no Iraque, por
que isso vai significar o emprego de forças internacio
nais para legitimar ainda mais a decisão imperial dos
Estados Unidos. Pelo contrário, todos os países do
mundo deveriam reunir-se para condenar a invasão
ao Iraque, exigir a saída imediata das tropas america
nas de lá, exigir o direito do povo iraquiano de recons
truir seu país, com mediação de órgãos multilaterais,
como a Organização das Nações Unidas, cujo repre
sentante no Iraque, o Embaixador brasileiro Sérgio
Vieira de Mello, perdeu a vida nesse conflito.

Por isso, Sr. Presidente, é estarrecedor que os
Estados Unidos e os falcões americanos, como Bush,
Dick Cheney e Donald Rumsfeld, exijam que países
de todo o mundo dêem continuação ao massacre do
povo iraquiano. Mais do que isso, os Estados Unidos
calam-se frente à ação do Estado terrorista de Israel,
que mata e mutila diariamente milhares de palestinos.
Por essa razão, as Nações do Terceiro Mundo firma
ram uma postura positiva, na reunião da Organização
Mundial do Comércio.

É necessário que os países que defendem a li
berdade e a autonomia dos povos se manifestem cla
ramente, neste momento, pela saída imediata das
tropas americanas, pela condenação da ação imperi
alista no Iraque e pelo direito daquele povo de ele pró
prio reconstruir democraticamente seu país.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Vice-Presidente.

O SR. MAURO PASSOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, amanhã, na Comissão de Minas e
Energia, haverá uma audiência pública para tratar
das questões atreladas ao acordo firmado entre o
BNDES e a AES, numa transação cujo montante,
pela grandeza, além de tudo que representa um acor
do dessa natureza, vai com certeza atrair as atenções
da mídia e dos próprios Parlamentares.

Afinal, vamos discutir, na audiência, como se
negociou com uma empresa que não vinha cumprin-

do suas obrigações com o banco, empresa essa que
atende ao maior mercado de energia elétrica da Amé
rica Latina, a Grande São Paulo, e obteve, durante
todo o período que ali esteve atuando, reajustes tari
fários acima da inflação; portanto, dispõe de uma
condição ímpar, já que atende a um mercado de ener
gia concentrado e teve as tarifas devidamente corrigi
das. Entretanto, passados 4 ou 5 anos desde a priva
tização, demonstra completa insuficiência não ape
nas técnica, mas também econômica e financeira
para dar continuidade ao atendimento desse que é o
principal mercado de energia elétrica no nosso País.

Essa questão não é menor, e precisa ser apreci
ada com rigor por esta Casa. Acredito que na audiên
cia pública de amanhã vamos ter oportunidade de co
nhecer melhor o que se passou entre o banco público
e a empresa multinacional que chegou aqui para to
mar conta da antiga Eletropaulo. Faço este comentá
rio e convoco todos os interessados para que tam
bémprocurem conhecer mais profundamente o que
se passou nessas tratativas.

Estamos diante de um processo que não se en
cerra na AES nem na Eletropaulo. Existem outras em
presas privatizadas que também já sinalizam falta de
condições econômicas para manter sua atividade la
borai perene.

Sr. Presidente, deixo este alerta, já que em bre
ve vamos ter de discutir a situação de outras empre
sas privatizadas que não conseguem atender ao se
tor elétrico como deveriam. Estamos diante de um
embuste. A farsa que foi o processo de privatização
neste País está desnudando-se. É hora de os Parla
mentares acompanharem com bastante atenção os
fatos do passado, para que não venhamos a repetir
no futuro os mesmos erros do Governo anterior.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. ODíLlO BALBINOTTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ODíLlO BALBINOTTI (PMDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, hoje a cidade de Maringá
está de luto, devido ao falecimento do amigo e Prefei
to José Cláudio. Lembro-me de que há 40 dias fomos
visitá-lo em sua casa, onde o encontramos em com
panhia de seu pai, que há 20 dias faleceu também,
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talvez de tristeza diante da doença do filho, que agora Sem prejuízo do mérito, é necessário convencer
o segue na morte. os colegas Parlamentares de que a atual forma de se

Quero enviar, desta tribuna, nossas condolênci- conduzirem nos trabalhos desta Casa não é adequa-
as à família, nosso pesar e o abraço solidário a toda a da. O Partido da Frente Liberal não tem entendido a
população maringaense. questão dessa forma, e a sua forma de obstruir, de fa-

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, zercom que os trabalhos ocorram deforma mais aco-
peço a palavra pela ordem. modada, tem representado a vontade de muitos Par-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - lamentares de outros partidos, inclusive a minha. Não
Tem V.Exa. a palavra. vejo lÓgica no processo de atropelar as votações, de

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or- apreciar matérias importantes do País sem o debate
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que- necessário para que osDeputados possam votar com
ro apelar para os Parlamentares da bancada do PT a mais absoluta consciência. Não sÓ os Parlamenta-
no sentido deque venham votar. Quem está obstruin- res, mas a sociedade organizada, a opinião pública,
do esta votação somos nÓs mesmos. todos devem saber exatamente o que está ocorren-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ do.
Muito bem, Deputado Fernando Ferro. Alguns.cole- Muitas vezes votamos determinados textos que
gas do partido têm criticado a obstrução, mas a ses- chegam ao plenário na hora da votação, e com isso a
são teve início ao meio-dia e o quorum sÓ se comple- sociedade não tem acesso à matéria no momento em
tou às 13h40min. Agora já faz 20 minutos que esta- que deveria, ou seja, o do debate, do encaminhamen-
mos em processo de votação. Os companheiros da to das questões nesta tribuna.
bancada têm que ficar sabendo quem de fato obstrui. Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.

O SR. FERNANDO FERRO _ Peço aos com- O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
panheiros Parlamentares da base do Governo para a palavra pela ordem.
virem aoplenário, porque temos maioria para realizar O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
esta votação. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Está certo, Deputado Fernando Ferro. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há quo-

O SR. RICARDO BARROS _ Sr. Presidente, rum. V.Exa. pode encerrar a votação.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Eu

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ já vi, Deputado. Vou encerrar a votação.
Tem V.Exa. a palavra. Está encerrada a votação.

O SR. RICARDO BARROS {PP - PRo Pela or- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já re- Vou proclamar o resultado:
gistrei hoje, logo no início da sessão - e o Deputado VOTARAM
Odílio Balbinotti acaba de fazê-lo também -, o faleci-
mento do nosso Prefeito de Maringá, quando oferece- Sim 6
mos aqui nossas condolências. Não 253

Sr. Presidente, quero dizer também que temos Abstenção 00
procurado colaborar com ações boas para o Brasil. É Total 259
evidente que temos grandes dificuldades de entender É Rejeitado o Requerimento de Retirada de
os procedimentos nestas votações, já tão comenta- Pauta da Medida ProvisÓria nº 126/03.
dos aqui, com a troca da Ordem do Dia pela "Ordem
da Noite". Temos os nossos compromissos, e, nesse
sentido, temo-nos esforçado para atender às convo
cações do Presidente, mas sabemos das dificuldades
por que passam outros Parlamentares, que têm tido
neste rit~ode votação muito pouco conforto, até para
o exerCIClO das suas outras tarefas nas Comissões
das suas ações parlamentares, das suas demanda~
junto aos Órgãos do Governo Federal; estão pratica
mente sem tempo para o exercício de tais atividades.
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Não 253
Total da Votação 259
Art. 171
Total Quorum 260
Obstrução 26
Orientação
PT - Não
PMOB - Não
PFL - Obstrução
PSOB - Não
PTB - Não
PP - Não
PUPSL - Não
PPS - Não
PSB - Não
POT - Não
PCdoB - Não
PRONA - Obstrução
PV - Não
GOV. - Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMOB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 3

AMAPÁ
Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL PUPSL Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Total Amapá: 5

PARÁ
Ann Pontes PMOB Não
Babá PTSim
Nilson Pinto PSOB Não
Paulo Rocha PT Não
Vic Pires Franco PFL Obstrução
Zé Geraldo PT Não
Total Pará: 6

AMAZONAS
Átila Lins PPS Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
VanessaGrazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RONDÔNIA
Anselmo PT Não
Casara PSOB Não
Confúcio Moura PMOB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMOB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondônia: 6

ACRE
Henrique Afonso PT Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 6

TOCANTINS
Eduardo Gomes PSOB Não
Homero Barreto PTB Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMOB Não
Ronaldo Oimas PSOB Não
Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PSC Não
Gastão Vieira PMOB Não
Neiva Moreira POT Não
Pedro Fernandes PTB Não
Sebastião Madeira PSOB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Total Maranhão: 8

CEARÁ
Aníbal Gomes PMOB Não
Bismarck Maia PSOB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSOB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Mauro Benevides PMOB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMOB Não
Vicente Arruda PSOB Não
Total Ceará: 12

Setembro de 2003
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PIAuí BAHIA
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Não
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB Não
João Leão PL PUPSL Não
José Carlos Araújo PFL Obstrução
José Rocha PFL Obstrução
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Não
Mílton Barbosa PFL Não
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro !rujo PFL Não
Robério Nunes PFL Obstrução
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Total Bahia: 24

MINAS GERAIS
Athos Avelino PPS Não
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSB Não
César Medeiros PT Não
Edmar Moreira PL PLlPSL Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
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Odair PT Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 27

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
Manato PDT Não
Marcus Vicente PTB Não
Nilton Baiano PP Não
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PLlPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Elaine Costa PTB Não
Fernando Lopes PMDB Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
João Mendes de Jesus PSL PLlPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Sandro Matos PMDB Não
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Obstrução
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Celso Russomanno PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Gilberto Kassab PFL Obstrução
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Obstrução
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
Jovino Cândido PV Obstrução
Luiz Carlos Santos PFL Obstrução
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Mariângela Duarte PT Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor IrapuanTeixeira PRONA Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Teima de Souza PT Não
Vanderlei Assis PRONA Obstrução
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Não
Total São Paulo: 37

MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Obstrução
Pedro Henry PP Não
Thelma de Oliveira PSDB Não
Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
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Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tatico PTB Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB Não
João Campos PSOB Não
Jovair Arantes PTB Não
Leandro Vilela PMOB Não
Luiz Bittencourt·PMOB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMOB Não
Professora Raquel Teixeira PSOB Não
Ronaldo Caiado PFL Obstrução
Rubens Otoni PT Não
Vilmar Rocha PFL Obstrução
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Nelson Trad PMOB Não
Vander Loubet PT Não
Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
Affonso Camargo PSOB Não
André Zacharow POT Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Oilceu Sperafico PP Não
Or. Rosinha PT Não
Ora. Clair PT Não
Gustavo Fruet PMOB Não
Hermes Parcianello PMOB Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMOB Não
José Janene PP Não
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Max Rosenmann PMOB Não
Moacir Micheletto PMOB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMOB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMOB Não
Paulo Bernardo PT Não
Ricardo Barros PP Não

Selma Schons PT Não
Takayama PMOB Não
Total Paraná: 24

SANTA CATARINA
Adelor Vieira PMOB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMOB Não
João Matos PMOB Não
João Pizzolatti PP Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMOB Não
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Oarcísio Perondi PMOB Não
Francisco AppioPP Não
Henrique Fontana PT Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Sim
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Orlando Oesconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMOB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Pimenta PT Não
Total Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa requerimento assinado por vários Srs.
Líderes: do PT, do PCdoB, do Governo, do PL, do
POT, do PMOB, do PV e do PTB, no seguinte teor:

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce
lência, nos termos regimentais, o encerramento da
discussão e do encaminhamento de votação da Medi
da Provisória nº 126, de 2003.

Sala das Sessões, 2003 . - Assinam: Luiz Sér
gio, Vice-Líder do PT; Daniel Almeida, Vice-Líder do
PCdoB; Professor Luizinho, Vice-Líder do Governo;
Lincoln Portela, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PUPSL; Neiva Moreira, Líder do POT; Nelson Mar
quezelli, Vice-Líder do PTB; Marcelo Ortiz, Vice-Líder
do PV; e Osmar Serraglio, Vice-Líder do PMOB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vou ouvir os Srs. Líderes para a orientação de banca
da, porque já houve encaminhamento.

Como votam os Srs. Líderes?
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Como vota o PV? (Pausa.)
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ninguém
vai encaminhar?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não, já foi feito o encaminhamento ontem.

Como o vota o PRONA?
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, a vo

tação caiu, não valeu a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Mas é o mesmo requerimento, Sr. Deputado. É só ori
entação.

O SR. RODRIGO MAIA - Mas a sessão caiu,
temos que encaminhar novamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
encaminhamento já está feito, nobre Deputado.

O SR. LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PV vota favoravelmente. Votamos conforme a orien
tação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
PV,"sim".

Como vota o PRONA?
O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES

(PRONA - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- O PRONA vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB?

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, o PCdoB vota "sim". Somos a favor da votação
da matéria neste momento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT, Deputado Neiva Moreira?

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos
so voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB? (Pausa.)

Como vota o PPS?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PPS vota "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É o
encerramento, Deputado.

O SR. COLBERT MARTINS - Nós queremos
encerrar a discussão, Sr. Presidente, queremos dizer
"não" ao prosseguimento desta discussão interminá
vel. Portanto, votamos "sim" ao encerramento da dis
cussão.

O SR. JORGE PINHEIRO (Bloco/PL - DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PL vota "sim".

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PP vota "sim", pelo encerramento.

O SR. EDUARDO SEABRA (PTB - AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTB vota "sim".

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PSB vota "sim".

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB vota "não".

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aprovei
tando a orientação, pois não tivemos oportunidade de
encaminhar, e até respondendo às ponderações do
Relator, o PFL quer continuar a discussão para escla
recer os pontos polêmicos. De maneira alguma tratei
da matéria de forma agressiva, até porque respeito o
Relator. Falei de atos maliciosos porque tenho dúvi
das a respeito da questão; mencionei o art. 4º, porque
tenho dúvidas a respeito desse artigo. Dissemos que
o projeto do Governo anterior trazia a parte da cober
tura do seguro até 11 de setembro, que o Governo ga
rantia a diferença para cima, que agora está sendo re
tirada. Pois bem, aí reside a nossa dúvida. A nossa
assessoria diz que, de fato, a medida provisória retira
essa parte, e, a partir daí, o Governo vai poder fazer a
cobertura de todo o seguro.

Por isso, o PFL considera importante a continu
ar a discussão. Trata - se de matéria polêmica e im
portante. Portanto, o PFL vota contra o requerimento
de adiamento de discussão.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim", pelo encerramento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio.
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o SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O PT vota pelo encerra
mento da discussão. Vota "sim". A dúvida é do PFL,
não dos partidos da base. Nós queremos votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo, Deputado Pro
fessor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, solicito a V.Exa. que tome providências, pois algu
mas Comissões ainda estão reunidas, e nós já esta
mos no período da Ordem do Dia. Na verdade, há Co
missões que nem têm deliberações, mas continuam
reunidas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vou, mais uma vez, determinar que as Comissões
cessem os seus trabalhos, sob pena de qualquer deli
beração ser considerada nula. Mas, independente
mente disso, peço que sejam interrompidas todas as
discussões nas Comissões.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mesmo sem
deliberação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa requerimento, do PFL, assinado pelo
nobre Deputado José Carlos Aleluia, no seguinte
teor:

Senhor Presidente, requeremos a Vossa exce
lência, nos termos regimentais, o adiamento da vota
ção por 2 sessões da Medida Provisória nº 126, 2003,
constante do Item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. 
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
José Carlos Aleluia.

O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com a bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, não há mais nenhuma
Comissão funcionando.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, informo que na votação anterior à votação nominal
este Deputado votou com a Liderança do partido.

O SR. PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) 
Tem a palavra o nobre Deputado José Carlos Aleluia,
para encaminhar.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo
está perdendo excelente oportunidade de fazer um
bom projeto quanto ao seguro das empresas aéreas.
Tem como Relator o excepcional Deputado Paulo
Delgado, homem preparado, que conhece as ques
tões internacionais e estudou o projeto. Caso lhe fos
se dado o direito de apresentar um projeto de conver
são, tenho absoluta certeza de que teríamos bons re
sultados.

O PFL quer continuar discutindo essa questão,
porque entende que é possível melhorar o texto. Não
para retirar a possibilidade de o Governo apoiar as
empresas, em caso de excesso de risco, como, por
exemplo, o decorrente de atos terroristas. Mas não
podemos permitir a exposição do contribuinte brasile
iro e do Tesouro Nacional a riscos desnecessários. O
texto expõe todos a tal situação. Há ainda a possibili
dade de o contribuinte vir a contribuir com recursos ou
o Tesouro vir a criar impostos, pagos com sacrifício
de todos, a fim de suprir prejuízos que as empresas
venham a ter com a greve dos seus próprios empre
gados oU de terceiros, algo inaceitável.

Portanto, o PFL persistirá enquanto puder, e en
quanto o Regimento permitir, para trazer luzes à base
do Governo no sentido de construir algum entendi
mento em torno do projeto. Na origem, o projeto tem
espírito, e pode ser bom, porque protege as empre
sas aéreas. Mas excede, chega ao ponto de, como vi
mos ontem, procurar transferir eventuais prejuízos
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decorrentes de greve, que vêm a decorrer de distúrbi
os trabalhistas.

Portanto, o PFL insiste e apela para o Deputado
Paulo Delgado no sentido de usar sua sabedoria e ex
periência, a fim de que possamos elaborar projeto que
não se afaste muito da Lei nº 10.606, aprovada pela Câ
mara dos Deputados e pelo Senado Federal e sancio
nada logo após os atentados de 11 de setembro.

Não queremos outra coisa que não seja o aper
feiçoamento do projeto. Assim, o partido lutará com
todas as suas forças para que ele não traga prejuízos.
Concordo com o Deputado Paulo Delgado quando diz
que o projeto não traz prejuízo real, traz prejuízo po
tencial. Mas o seguro não é e nunca foi um custo real;
o seguro é sempre um custo potencial.

Portanto, não queremos permitir que se expo
nha o contribuinte brasileiro ao risco de 1 milhão de
dólares, que não virá apenas no terrorismo, no ato de
guerra, mas nos atos correlatos. Isso é gravíssimo,
Deputados! Atos correlatos podem ser muitas coisas.
Hoje, por exemplo, os jornais anunciaram que oMovi
mento dos Sem-Terra invadiu agências bancárias. É
evidente que os bancos vão ter prejuízo, porque um
movimento social paralisou a atividade bancária! Ima
ginem no dia em que o Movimento dos Sem-Terra in
vadir um aeroporto: paralisa a VARIG, e o contribuinte
brasileiro paga.

O PFL, portanto, é contra o encerramento da
discussão, quer continuar discutindo e aperfeiçoando
o assunto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aos Srs. Deputados que não votaram na votação an
terior, informo que a próxima votação automatica
mente justificará aquela.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Carlos Willian, para
encaminhar contrariamente à matéria.

O SR. CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, na condição de membro da base de sustenta
ção do Governo, ao encaminhar esta matéria, nãopo
deria deixar de levar alguns fatos à reflexão dos caros
colegas.

Às 15 horas, haverá uma reunião na Comissão
de Finanças e Tributação, para a qual convocamos
dirigentes governamentais e representantes dos ór
gãos de seguradoras para alguns esclarecimentos
sobre o seguro DPVAT. Para se ter urna idéia, somen
te no ano de 2002 foram arrecadados 1 bilhão e 450
milhões de reais pelas seguradoras. Tal montante re
presenta 33% do DPVAT. Sabem onde foi empregado

esse dinheiro? Em escolas das seguradoras, na Fun
dação Nacional de Seguros - FUNASEG, que não
tem como prestar conta da aplicação desses recur
sos. Hoje iremos ouvir essas ilustres personalidades
que estão surrupiando o dinheiro do segurado do
DPVAT que poderia estar indo para a Saúde.

Para não me alongar, Sr. Presidente, vou enca
minhar contra o adiamento da votação, antes pedindo
aos meus colegas uma pequena reflexão sobre o se
guinte: essa medida provisória dispõe sobre a assun
ção pela União de responsabilidade civil perante ter
ceiros, no caso de terroristas de guerra e eventos cor
relatos. Ou seja, todos as indenizações relativas a
carros e aviões assegurados de empresas serão pa
gas pela União. O Governo está buscando para si a
responsabilidade de pagar, enquanto as aeronaves
particulares se isentam.

Vou encaminhar porque sou da base governis
ta, mas levo esse assunto à reflexão dos caros cole
gas. E as seguradoras, que a cada ano têm lucros ex
traordinários, que no ano passado tiveram lucro de 1
bilhão e 450 milhões de reais sem ter que prestar
conta - e o dinheiro não foi em benefício do povo -,
com essa medida provisória ainda serão beneficia
das, porque é a União que vai se responsabilizar. E a
União somos nós, são os nossos eleitores.

Particularmente sou contra essa medida provi
sória. Acho que o Governo não teria de entrar no mé
rito desses recursos da iniciativa privada, conforme o
que sempre pregou o PT.

Voto favoravelmente, porque sou da base go
vernista e respeito as decisões do meu partido, do
meu Líder e do Líder do Governo. Mas fica aqui um
assunto para reflexão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento que solicita o adiamento da
votação, por 2 sessões, da Medida Provisória nº 126,
de 2003, constante do Item 1 da presente Ordem do
Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro
quero desculpar - me com V.Exa., porque às vezes
V.Exa. é rápido e esquece da nossa orientação.



Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos regimentais, o adiamento da votação, por 2
sessões, da MP nº 126/2003, constante do item 1 da
presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2003. 
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

Senhor Presidente, requeremos a V.Exª, nos
termos regimentais, o adiamento da votação por 01
sessão da MP 126/03, constante do item 01 da pre
sente Ordem do Dia

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2003. 
Assinam: Amauri Robledo Gasques, Vice-Líder do
PRONA e José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o parecer do Relator, na parte em que mani
festa opinião favorável quanto ao atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e de ur
gência e de sUa adequação financeira e orçamentá
ria, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional.

O .SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, que falará con
tra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs.
Deputados, ontem à noite, levantamos uma dúvida
acerca do art.Aº, no qual fica o Poder Executivo auto-

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47473

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - rizado a fixar critérios de suspensão e cancelamento
V.Exa. pode ficar tranqüilo, que tomo cuidado. da solução. Isso quer dizer que poderá o Executivo

O SR. RODRIGO MAIA - Acredito. Peço des- aplicar ou não o texto dessa medida provisória quan-
culpas, de público, por qualquer problema que tenha do convertido em lei.
ocorrido. Na verdade, isso parece uma lei delegada, por-

Mais uma vez, seguindo o Líder do PR, registro que o Legislativo abre mão de qualquer decisão a res-
que existem pontos na medida provisória que preci- peito da matéria. Posteriormente àvotação desta me-
sam ser tratados. Quanto ao art. 4º da medida provi- dida provisória poderá o Executivo decidir atender à
sória, sobre a questão dos atos correlatos, incluindo empresa "A" e não atender à empresa "B", e não esta-
os atos maliciosos, na lei anterior o Governo fazia a rá o Governo incorrendo em nenhuma ilegalidade,
garantia da diferença na parte coberta. Na medida porque o Congresso está dando esse cheque em
provisória pode-se ter toda a parte coberta pela ga- branco. Quem pode estabelecer comissões legislati-
rantia dada pelo Governo, o que fará com queas em- vas é o Congresso. Então, quando o Congresso abre
presas diminuam o seguro nesses casos específicos. mão de conceber suas prerrogativas, algo preocupa.

Por isso, o PFL é a favor do requerimento. De repente, o Congresso, para se ver livre de uma
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os medida provisória que está trancando a pauta, vota

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como essa medida provisória, na íntegra, Sem qualquer al-
se encontram. (Pausa.) teração, para cumprir o quesito regimental.

REJEITADO. Quero chamar a atençãodo,s nobres pares para
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ um detalhe: sendo a medida provisória votada na ín-

Estão prejudicados os outros dois requerimentos que tegra, sem qualquer alteração, não deverá e não po-
solicitam tanibém o adiamento da votação da maté- derá o Executivo vetar parte ou a totalidade de algu-
ria: ma das.propostas contidas namedida provisória. Se

fosse um projeto de conversão, poderia o Executivo
modificar alguma coisa daproposta inicial, mas como
poderá vetar sea propo~ta·inicial contida .na medida
provisória acaba se mantendo da mesma forma em
que foi proposta e sem ter havido, por parte do Legis
lativo, nenhuma alteração?

O montante total de despesa de responsabilida
des referidas na medida provisória, limitada ao equi
valente a 1 bilhão de dólares, realmente é uma impor
tância bastante expressiva. NãoP9demo-nos esque
cer que nos tais.eventos correlatos está sendo com
parado movimento paredista com ato terrorista. Na
verdade, não podemos admitir que um ato paredista,
previsto na Constituição brasileira, possa ser tratado
como ato terrorista, como consta do parágrafo 5º, que
considera eventos correlatos greves, tumultos, como
ções e distúrbios trabalhistas.

Não sei o que quer dizer distúrbios trabalhistas.
Uma greve não pode ser comparada com distúrbio
trabalhista. Além de não serpermissível essa compa
ração de greve com distúrbio trabalhista, considerar
efeito correlato um ato terrorista, é algo que não en
tendo. E é. disto que trata a medida provisória, além
daquele aspecto fulcralcontidonoart. 4º, em que o
Poder Executivo poderá utilizar ou não desta medida
provisória, praticando a sUspensão eocélncelamento
da sua assunção.

Por isso, somos contra a constitucionalidade da
medida provisória.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - dores. Se os contribuintes pagarão pela greve, a em-
Para encaminhar a favor, concedo a palavra o Depu- presa não zelará para que não ocorra a greve. E não
tado Gilmar Machado. só greve: tumulto, comoção civil, distúrbio trabalhista,

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re- ato malicioso.
visão doorador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Relator, por
tados, o Deputado Paulo Delgado fez um texto primo- que não ouvir a sabedoria do Deputado Abi"Ackel? Ato
roso, tirando todas as dúvidas sobre os termos corre- malicioso, conforme definiu ontem o Deputado
latos e também sobre a matéria principal. Portanto, o Abi-Ackel, dá a impressão de assédio sexual. Será que
nosso voto é favorável. é? Será que o contribuinte pagará por isso também?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ora, Srs. Deputados, não podemos aprovar um
Para encaminhar contra, concedo a palavra ao Depu- texto destes. Não acredito que os Deputados da base
tado José Carlos Aleluia. do Governo, em sã consciência, estejam votando

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. com tranqüilidade esse projeto. Todos estão atemori-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e zados, porque sabem que estão votando um ônus
Srs. Deputados, pessoas estão nos assistindo em para a população brasileira.
casa e precisam entender o que estamos votando. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O Governo americano fez uma lei semelhante a Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao nobre
esta. Quem conhece a dimensão da economia ameri- Deputado José Eduardo Cardozo.
cana e o movimento das aeronaves dos Estados Uni- O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
dos sabe que há uma grande diferença entre o tama- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
nho da aviação brasileira comercial e o da americana. Srs. Deputados, farei 3 observações rápidas e singe-
Portanto, sabe muito bem que não é razoável que o las que, a meu ver, sepultam a argumentação desen-
Brasil abra um crédito igual ao americano. volvida pela bancada oposicionista.

O Governo americano abriu um crédito-e estou Em primeiro lugar, esta questão dos atos corre-
aqui com um informe-de 1 bilhão de dólares e a Euro- latos é claríssima. Ela está mencionada num parágra-
pa, de 700 milhões de dólares. O Brasil também abriu fo, que deve ser lido de acordo com o caput. Logo, os
um crédito de 1 bilhão de dólares. Vejam que esse já atos correlatos discriminados aqui no § 5º-sabota-
seria um número de estarrecer a todos. Neste ponto, gem, greve etc. _ estão relacionados ao caput. Por-
o Brasil é rico! A economia americana só pode dispor tanto, são atos que se relacionam com atentados ter-
de 1 bilhão de dólares, e foi lá que ocorreu o incidente roristas e guerra.
nas torres gêmeas e no Pentágono. São eles que es-
tão sob ameaça e não nós. Por que vamos abrir um Deputado José Carlos Aleluia, se um passagei-
crédito igual ao do americano? Por que vamos abrir ro mexer com uma aeromoça, é óbvio que a União
um crédito de 1 bilhão de dólares, se eles abriram só não responderá por danos morais, porque tentar se-
de 1 bilhão de dólares? duzir uma aeromoça não tem nada a ver com guerra

O que está sendo votado, meus senhores, é um ou terrorismo. Qualquer pessoa, ao ler uma lei, inter-
projeto que, em outros termos, diz: "Cidadão brasilei- preta o parágrafo de acordo com o caput. Srs. Depu-
ro, você pagará, com seu imposto, por qualquer aci- tados, porfavor, isso é óbvio. Não vamos permanecer

nessa discussão absolutamente infundada!dente terrorista que ocorra com a aviação comercial
brasileira, por qualquer ato de guerra que ocorra com Em segundo lugar, o Deputado Arnaldo Faria de
a aviação brasileira ou com os chamados atos corre- Sá mencionou o § 4º. S.Exa. foi Constituinte e sabe
latos". Aí é que vem a grande questão. O que esta lei que o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, prevê
conceitua como atos correlatos? Cidadão brasileiro, o poder regulamentar do Presidente da República,
você pagará por eventos correlatos. Se ocorrer greve que não é casuístico, é formado por um regulamento
- e não diz onde, pode ser no aeroporto de Sergipe, com normas genéricas. Deputado, ao expressar a re-
no de Salvador ou em qualquer outro americano, eu- gulamentação desta lei, não se vai dizer que esta em-
ropeu, da Ásia ou na própria empresa que administre presa pode isso ou aquilo. Vai-se fixaros critérios ge-
maios recursos humanos -, quem pagará por ela néricos de execução da lei. A resposta é óbvia e não
seremos nós. Não se trata de greve decorrente de carece de mais argumentação.
problema terrorista, mas de qualquer greve. Logo o Em terceiro lugar, Deputado José Carlos Alelu-
PT! Logo o PT, que é um partido de trabalhadores e ia, V.Exa. manifesta estranheza em relação aos Esta-
que sabe que a greve é um ato legítimo dos trabalha- dos Unidos terem comportamento diferente do Brasil.

--~ - --~------------~-~---~-- -----
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Deputado, os aviões brasileiros descem nos Estados
Unidos, na França, na Itália. A questão é internacio
nal. Os aviões brasileiros não circulam apenas pelo
território nacional. As condições de garantia têm de
seras mesmas, de acordo com o tratado que Brasil,
Estados Unidos e Itália subscreveram.

Srs. Deputados, paremos a discussão. A ques
tão é óbvia e evidente. A medida provisória é correta e
tem de ser aprovada por esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o parecer do Relator. Para orientar a banca
da, concedo a palavra ao Deputado RodrigoMaia.

O SR. RODRIGO MAI.A (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com
atenção o que disseram os Deputados José Eduardo
Cardozo e José Carlos Aleluia a respeito do valor do
crédito. A frota brasileira de aeronaves é menor do
que a frota norte-americana, e até mesmo a União
Européia definiu valor menor. No entanto, não creio
que essa seja a questão fundamental. A nossa dúvida
se prende, em primeiro lugar, ao § 5º do art. 1º, nos
termos da abordagem feita pelo Líder do·PFL, relati
vamente à expressão "ato malicioso" e outras, e, em
segundo lugar, aO art. 4º, conforme questão levanta
da pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá.

Temos dúvidas, sim, quanto à constitucionalida
de da MP, porque caberá ao Presidente da Repúbli
ca, nas mesmas questões tratadas no caput, autori
zar o pagamento à empresa "a" ou "b", ou seja, defini
rá tratamentos distintos a empresas do mesmo setor.

Esse é o nosso questionamento. Por isso, enca
minhamos contrariamente à admissibilidade da maté
ria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Passa-se à votação do mérito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a Mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

Requerimento de Destaque
Simples
Senhor Presidente, requeiro a V.Exª, nos ter

mos do art. 161, do Regimento Interno, destaque da
Emenda nº 5 à Medida Provisória nº 126, de 2003.

Sala das Sessões, de setembro de 2003.- Assi
na: José Carlos Aleluia, PFL

Requerimento de Destaque

Simples
Senhor Presidente, requeiro a V.Exª, nos ter

mos do art. 161, do Regimento Interno, destaque do §
3º do art. 1º da Medida Provisória nº 126, de 2003,
com o objetivo de suprimi-lo.

Sala das Sessões, de setembro de 2003.- Assi
na: José Carlos Aleluia, PFL

Destaque da Bancada do PFL
Senhor Presidente, requeremos a V.Exª, nos

termos do art. 161, V e § 2º, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado do § 4º do art. 1º
da MP 126/2003, para suprimi-lo.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2003. 
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL

Destaque da Bancada do PFL
Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce

lência, nos termos do art. 161, 11, e § 2º do Regimento
Interno, destaque para votação em separado da
Emenda· nº 02 apresentada à MP 126/03.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2003. 
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

Destaque da Bancada do PFL
Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce

lência, nos termos do art. 161, e § 2º do Regimento
Interno, destaque para votação em separado do art.
4º da Medida Provisória nº 126/2003.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. 
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vamos votar as Emendas apresentadas na Comissão
Mista, de nºs 1 a 7, com parecer contrário, ressalva
dos os destaques:

EMENDA Nº 1

Suprimir o § 5º do art. 1º, caput, da MP 126.

EMENDANº2

Suprima-se o § 5º do art. 1º da MP e retire-se
dos arts. 1º, 3º, 5º da MP e parágrafo único do art. 2º,
constante do art. 8º da Medida Provisória, a expres
são "ou eventos correlatos".

EMENDANº3

O art. 1º, caput, da MP 126, passa a vigorar com
a seguinte redação:

'Art. 1º. Fica a União autorizada, na
forma e critérios estabelecidos pelo Poder
Executivo, a assumir despesas de respon
sabilidades civis perante terceiros na hipóte
se da ocorrência de danos a bens e pesso
as, passageiros ou não, provocados por
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atentados terroristas ou atos de guerra,
ocorridos na República Federativa do Brasil
ou no exterior, contra aeronaves de matrícu
la brasileira operadas por empresas brasilei
ras de transporte aéreo público, excluídas
as empresas de táxi aéreo. '

EMENDAN2 4

Dê-se ao art. 1ºda Medida Provisória a seguinte
redação:

Art. 1º. Fica a União autorizada, na forma e crité
rios estabelecidos pelo Poder Executivo, a assumir
despesas de responsabilidades civis perante tercei
ros na hipótese da ocorrência de danos a bens e pes
soas, passageiros ou não, provocados por atentados
terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos,
ocorridos no Brasil ou no exterior, contra aeronaves
de matrícula brasileira operadas por empresas brasi
leiras de transporte aéreo.

EMENDAN2 5

Modificar o § 4º do art. 1º da MP 126

Art. 1º .
§ 4º. Entende-se por ato terrorista

qualquer ato intencionalmente cometido por
um indivíduo ou um grupo de indivíduos
contra a República Federativa do Brasil,
seus órgãos ou pessoas, com o fim de inti
midá-los e significativamente alterar ou des
truir as estruturas políticas, econômicas ou
sociais.

EMENDAN2 0G

Art. 1º. Os arts. 1º, caput; 3º; 5º e 8º da Medida
Provisória 126/03, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1º. Fica a União autorizada, na
forma e critérios estabelecidos pelo Poder
Executivo, a assumir despesas de respon
sabilidades civis perante terceiros na hipóte
se da ocorrência de danos a bens e pesso
as, passageiros ou não, provocados por
atentados terroristas, atos de guerra, ocorri
dos no Brasil ou no exterior, conforme co
bertura de seguro, contra aeronaves de ma
trícula brasileira operadas por empresas
brasileiras de transporte aéreo público, ex
cluídas as empresas de táxi aéreo."

"Art. 3º. Caberá ao Ministro de Estado
da Defesa, ouvidos os órgãos competentes,
atestar que a despesa a que se refere o art.

1º desta Medida Provisória ocorreu em virtu
de de atentados terroristas, atos de guerra,
conforme cobertura de seguro."

"Art. 5º. Fica a União autorizada a emi
tir títulos de responsabilidade do Tesouro
Nacional, cujas características serão defini
das pelo Ministro de Estado da Fazenda,
para atender eventuais despesas de res
ponsabilidades civis perante terceiros na hi
pótese da ocorrência de danos a bens e
pessoas, passageiros ou não, provocados
por atentados terroristas, atos de guerra,
conforme cobertura de seguro, contra aero
naves de matrícula brasileira operadas por
empresas brasileiras de transporte aéreo
público, excluídas as empresas de táxi aé
reo.

"Art. 8º. O art. 2º da Lei nº 9.825, de 23
de agosto de 1999, passa a ter a seguinte
redação:

'Art. 2º. A receita a que se refere o art.
1º desta Lei destinar-se-á à amortização da
dívida pública mobiliária federal.

Parágrafo único. A receita a que se re
fere o caput deste artigo poderá ser desti
nada para atender eventuais despesas de
responsabilidades civis perante terceiros na
hipótese da ocorrência de danos a bens e
pessoas, passageiros ou não, provocados
por atentados terroristas, atos de guerra,
conforme cobertura de seguro, contra aero
naves de matrícula brasileira operadas por
empresas brasileiras de transporte aéreo
público, excluídas as empresas de táxi aé
reo.' (NR)

"Art. 2º. Suprima-se o § 5º do art. 1º da
MP."

EMENDAN2 07

Dê-se ao art. 5º da Medida Provisória a seguinte
redação:

''Art. 5º. Fica a União autorizada a emi
tir títulos de responsabilidade do Tesouro
Nacional, cujas características serão defini
das pelo Ministro de Estado da Fazenda,
para atender eventuais despesas de res
ponsabilidades civis perante terceiros na hi
pótese da ocorrência de danos a bens e
pessoas, passageiros ou não, provocados
por atentados terroristas, atos de guerra ou
eventos correlatos, contra aeronaves de
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matrícula brasileira operadas por empresas
brasileiras de transporte aéreo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contrariamente à matéria, concedo
a palavra ao nobre Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as emen
das apresentam modificações importantes e certa
mente poderiam colaborar muito para o aprimora
mento da proposta do Governo, se aCéltadas pelo Re
lator.

O requerimento pede a recusa das emendas,
mas o PFL entende que deveriam ser discutidas, ana
lisadas e, posteriormente, acatadaspelo Relator.

O PFl vota contrariamente.
O SR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - Em

votação as emendas.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que forem pela aprovação permane
çam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADAS.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação a Medida Provisória nº 126, de 2003, ressal
vados os destaques.

Antes, porém, o nobre Vice-Líder do PFl requer,
com base no Regimento Interno, seja concedida verifi
cação de votação da Medida Provisória nº 126, de
2003, apresentando requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente, requeremos a V.EXª, nos
termos do art. 185, § 4º do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que seja concedida a verifica
ção de votação da MP 126/2003 constante do item 01
da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. 
Assina: Rodtigo Maia, Vice-Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminharcontrariamente à matéria, concedo
a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR.ABNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, há necessidade de tentarmos alterar a medi
da provisórianomérito. Como isso não tem sido possí
vel em razão da intransigência do Relator, estamos ten
tando, dentro dos limites regimentais, encontrar alterna
tivas que permftam a alteração, principalmente, do art.
4º, que dá ao Poder Executivo total liberdade de estabe
lecercritérios de suspensão e de cancelamento da as
sunção de responsabilidades civis.

Na verdade, tem o Poder Executivo, constitucio
nalmente, o direito de baixar decretos que regula
mentam leis, mas, no caso, extrapola-se o decreto,

porque além do previsto na sua condição constitucio
nal fica expresso, no art. 4º, que o Poder Executivo
poderá sair do contexto aprovado no texto legislativo.

Essa é a razão pela qual me tenho insurgido con
tra art. 4º, sem entrar no mérito de outras avaliações,
como a garantia de seguro de até 1 bilhão de dólares,
que certamente vai onerar ainda mais a áreaeconômi
co-financeira do País. Brigarmos por valores em torno
de. 100 ou 200 milhões de reais seria até compreensí
vel, masaqui estamos assinando cheque em branco de
até 1 bilhão de dólares, o que, em conta simples, equi
vale a aproximadamente 3 bilhões de reais.

Para quê, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos? Para dar garantias à aeronáutica civil. A quase
totalidade dos Parlamentares presentes conhece
bem a aviação civil,· pois viaja todas as semanas de
seus Estados para Brasília e vice"versa. Constante
mente vêem a forma pelaqual a aviação civil trataos
passageiros. Se passageiros diferenciados como os
Parlamentares encontram tantas dificuldades durante
os vôos, imaginem os problemas que enfrentam os
passageiros comuns. E com a. MP o Governo está
preocupado não só em garantir questoesintrínsecas
à aviação, mas também eventos correlí:dos. Nesses
casos, chegamos a absurdos já tratados diversas ve
zes da tribuna.

Sr. Presidente, na verdade, fazemos vôo cego,
cujo resultado será responsabilidade desta Casa, que
está aprovando a matéria. Sem dúVida, esta MP trará
seqüelas.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para fazer uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (João.Paulo Cunha) 
Tem a palavra, para uma reclamação, o Deputado
Alexandre Cardoso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Reclamação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, tenho profundo respeito por todos os meus pa
res. Contudo, o debate sobre o requerimento deve
ser democrático. Parlamentares se inscrevem para
falar contrariamente porqueosignatário,obviamente,
falará a favor. O Deputado Arnaldo Faria de Sá, por
quem tenho o maior/espeito, pela segunda vez ins
creveu - se para falar contrariamente ou a favor e tro
cou seu posicionamento.

Gostaria que a Mesa tomasse uma posição a
esse respeito, porque, se o autor do requerimento fa
lará a favor, tem de haver o contraditório para que o
debate seja democrático.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Alexandre Cardoso, V.Exa. traz à tona



47478 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

questão que aparece permanentemente na Casa. O
Deputado Arnaldo Faria de Sá não é o autor e, sim, o
Deputado José Carlos Aleluia.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Que falará
a favor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Mesa não pode, preliminarmente, julgar a fala do De
putado. Isso sempre tem acontecido na Casa. A não
ser que V.Exa. esteja sugerindo que o Presidente opi
ne sobre quem deve falar e quem não deve.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Não é isso,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
sendo isso, não tem jeito. A Mesa acolhe um requeri
mento de inscrição para falar a favor e outro para falar
contra. Acredita que quem se inscreveu para falar a fa
vor falará a favor e que quem se inscreveu para falar
contra falará contra, mas, se o Deputado utiliza esse ar
tifício para falar contrariamente ao que pediu no mo
mento de sua inscrição, o Plenário é que julgará.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, não vou polemizar com V.Exa., mas a Mesa
tem de tomar providência a respeito, porque o traba
lho desta Casa tem de continuar democrático.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado, qual é a providência que V.Exa. sugere?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO ~ Poder-se-ia
considerar como não-inscrito o Parlamentar que agiu
dessa forma e conceder a palavra a outro Deputado,
para que falasse de acordo com o que foi pedido. Na
verdade, Sr. Presidente, defendo o debate. Se uma
pessoa se inscreve para falar contrariamente e fala
favoravelmente, o debate não existiu.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V.Exa. deseja que seja concedida apalavra a outro
orador para que manifeste a posição que o Deputado
deveria defender e não fez?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Não, acho
que o Deputado deveria ser considerado não-inscrito,
visto que se inscreveu com determinado fundamento
e, na verdade, falou de modo oposto. É uma questão
importante.

O SR. LlNDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LlNDBERG FARIAS (PT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, rapi
damente, gostaria de reforçar a reclamação do Depu
tado Alexandre Cardoso. O fato se torna corriqueiro,
uma artimanha de obstrução: inscrevem-se para de-

fender uma posição e falam de outra. Creio que
V.Exa. e a Mesa desta Casa têm de encontrar uma
saída para impedir que esses fatos ocorram. Em to
das as sessões inscrevem-se para falar contra ou a
favor e obstruem a votação.

Reforço a reclamação do Deputado Alexandre
Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputados Lindberg Farias e Alexandre Cardoso,
esse é problema ético de quem usa a palavra. Se
V.Exa. quiser se inscrever para falar a favor ou con
tra, o problema é seu. A Mesa não tem como tomar
decisão preliminar. Isso vale para os casos presentes
e futuros. Está superada a reclamação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V.Exa. diz que é um problema ético, mas não fiz nada
antiético. Se encaminhei de determinada maneira e,
na hora de votar, votei diferente, a Mesa poderá co
brar-me, mas não houve falta de ética. É regimental.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço seja
cumprido o art. 192 do Regimento Interno, que garan
te 5 minutos para o encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta matéria está em regime de urgência, Deputado.
Logo, tem capítulo especial.

O SR. RODRIGO MAIA - Diz o art. 192:

"Art. 192. Anunciada uma votação, é lí
cito o uso da palavra para encaminhá-Ia,
salvo disposição regimental em contrário,
pelo prazo de cinco minutos, ainda que se
trate de matéria não sujeita a discussão, ou
que esteja em regime de urgência".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
colisão de norma. Em assim sendo, prevalece a mais
específica, ou seja, o caráter de urgência da matéria.
Por isso, prepondera a ordem para esta matéria, con
forme prevê o art. 157.

O SR. RODRIGO MAIA - V.Exa. usa o argu
mento de encerramento de discussão.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Uso o Regimento, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para encaminhar a favor, ao De
putado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente vou
aproveitar a oportunidade para dizer que tenho certe
za de que o Deputado Arnaldo Faria de Sá não uWi
zou artifícios. Depois, a base do Governo, em alguns
momentos, pediu verificação e votou a favor junto
com a Liderança do Governo. Então, se alguém usou
artifício, foi a própria base do Governo.

O requerimento do meu partido, o PFL, trata de
verificação de votação. Sr. Presidente, queremos que
fique bem claro: estamos votando. A matéria, de for
ma correta, foi exaustivamente debatida ontem, hoje
pela madrugada e agora à tarde. A medida provisória,
cujo texto principal já votamos-e ainda vamos votar
emendas e destaques a ela apresentados -, trata de
seguro a ser pago pela União a terceiros em caso de
atentados terroristas, atos de guerra ou eventos cor
relatos.

A nossa posição se refere a eventos correlatos e
atos maliciosos previstos no art. 4º, como bem disse o
Deputado Arnaldo Faria de Sá. Há dificuldade de
compreensão; e há inconstitucionalidade. Com base
no art. 4º, o Poder Executivo poderá tratar de forma
distinta casos iguais ou semelhantes. Ele fica autori
zado a fixar critérios de suspensão e de cancelamen
to da assunção de responsabilidades civis a que se
refere a medida provisória.. É bem claro e objetivo o
artigo, hão deixa dúvidas para a Oposição.

Fora isso, alertou bem o Deputado José Carlos
Aleluia para o valor do crédito autorizado pelo Gover
no para a assunção de responsabilidades - 1 bilhão
de dólares -, o mesmo valor autorizado pelo Governo
norte-americano, que tem frota no mínimo 10 vezes
maior, acredito eu. Então, o risco brasileiro, nesse
caso, deveria ser pelo menos metade do risco nor
te-americano ou da União Européia.

É por isso, Sr. Presidente, que encaminho favo
ravelmente ao requerimento, esperando vê-lo apro
vado pelo·Plenário da Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação requerimento de verificação de votação.

Concedo a palavra ao Deputado José Carlos
Aleluia, para orientar a bancada.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA
Pela ordem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presiden
te, desejamos que haja verificação da votação pela

gravidade do tema apreciado. O contribuinte aos pou
cos toma conhecimento de que este Governo, de um
lado, toma dinheiro e aumenta impostos e, de outro,
pratica generosidade com dinheiro público. É preciso
saber quais Deputados apóiam isso. Como podem to
mar dinheiro de velhinhos, cobrar contribuição previ
denciária de inativos e pôr 3 bilhões de reais à dispo
sição de atos correlatos, para pagar greve de funcio
nários de empresa aérea?

É por isto que o PFL quer votação nominal: para
que os cidadãos brasileiros que nos conduziram a
esta Casa saibam quem arrecada dinheiro de impos
tos e de contribuição de inativos para dá-lo de mão
beijada a empresas aéreas, para cobrir seguros.

O PFL vota "sim" ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação requerimento subscritopelo nobre Vice-Líder
do PFL, de verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem. favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação a Medida Provisória nº 126, de 2003, ressal
vados os destaques.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição,
adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica a União autorizada, na forma e crité
rios estabelecidos pelo Poder Executivo, a assumir
despesas de responsabilidades civis perante tercei
ros na hipótese daocorrência de danos a bens e pes
soas, passageiros ou não, provocados por atentados
terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos,
ocorridos no Brasil ou no exterior, contra aeronaves
de matrícula brasileira operadas por empresas brasi
leiras de transporte aéreo público, excluídas as em
presas de táxi aéreo.

§ 1º O montante global das despesas de res
ponsabilidades civis referidas no caput fica limitado
ao equivalente em reais a US$ 1,000,000,000.00 (um
bilhão de dólares dos Estados Unidos da América)
para o total dos eventos contra aeronaves de matrícu
la brasileira operadas por empresas brasileiras de
transporte aéreo público, excluídas as empresas de
táxi aéreo.

§ 2º As despesas de responsabilidades civis pe
rante terceiros, na hipótese da ocorrência de danos a
pessoas de que trata o caput deste artigo, estão limi
tadas exclusivamente à reparação de danos corpora
is, doenças, morte ou invalidez sofridos em decorrên-
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cia dos atos referidos no caput deste artigo, excetua
dos, dentre outros, os danos morais, ofensa à honra,
ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos
mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito e ao
bem-estar, sem necessidade da ocorrência de prejuí
zo econômico.

§ 3º Entende-se por atos de guerra qualquer
guerra, invasão, atos inimigos estrangeiros, hostilida
des com ou sem guerra declarada, guerra civil, rebe
lião, revolução, insurreição, lei marcial, poder militar
ou usurpado ou tentativas para usurpação do poder.

§ 4º Entende-se por ato terrorista qualquer ato
de uma ou mais pessoas, sendo ou não agentes de
um poder soberano, com fins políticos ou terroristas,
seja a perda ou dano dele resultante acidental ou in
tencional.

§ 5º Os eventos correlatos, a que se refere o ca
put deste artigo, incluem greves, tumultos, comoções
civis, distúrbios trabalhistas, ato malicioso, ato de sa
botagem, confisco, nacionalização, apreensão, sujei
ção, detenção, apropriação, seqüestro ou qualquer
apreensão ilegal ou exercício indevido de controle da
aeronave ou da tripulação em vôo por parte de qual
quer pessoa ou pessoas a bordo da aeronave sem
consentimento do explorador.

Art. 2º Caberá ao Ministro de Estado da Fazen
da definir as normas para a operacionalização da as
sunção de que trata esta Medida Provisória, segundo
disposições a serem estabelecidas pelo Poder Exe
cutivo.

Art. 3º Caberá ao Ministro de Estado da Defesa,
ouvidos os órgãos competentes, atestar que a despe
sa a que se refere o art. 10 desta Medida Provisória
ocorreu em virtude de atentados terroristas, atos de
guerra ou eventos correlatos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar
critérios de suspensão e cancelamento da assunção
a que se refere esta Medida Provisória.

Art. 5º Fica a União autorizada a emitir títulos de
responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas carac
terísticas serão definidas pelo Ministro de Estado da
Fazenda, para atender eventuais despesas de· res
ponsabilidades civis perante terceiros na hipótese da
ocorrência de danos a bens e pessoas, passageiros
ou não, provocados por atentados terroristas, atos de
guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves de
matrícula brasileira operadas por empresas brasilei
ras de transporte aéreo público, excluídas as empre
sas de táxi aéreo.

Art. 6º A União ficará sub-rogada, em todos os
direitos decorrentes dos pagamentos efetuados, con-

tra aqueles que, por ato, fato ou omissão tenham cau
sado os prejuízos pagos pela União ou tenham para
eles concorrido, obrigando-se a empresa aérea ou o
beneficiário a fornecer os meios necessários ao exer
cício dessa sub-rogação.

Art. 7º Na hipótese de haver diferença positiva,
em favor de empresa aérea, entre o valor pago a título
de cobertura de seguros até 10 de setembro de 2001
e o valor pago a mesmo título após aquela data, deve
rá aquela diferença ser recolhida ao Tesouro Nacio
nal como condição para a efetivação da assunção de
despesas a que se refere o art. 10 desta Medida Pro
visória.

Art. 8º O art. 20 da Lei no 9.825, de 23 de agosto
de 1999, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º A receita a que se refere o art.
10 desta Lei destinar-se-á à amortização da
dívida pública mobiliária federal.

Parágrafo único. A receita a que se re
fere o caput deste artigo poderá ser destina
da para atender eventuais despesas de res
ponsabilidades civis perante terceiros na hi
pótese da ocorrência de danos a bens e
pessoas, passageiros ou não, provocados
por atentados terroristas, atos de guerra ou
eventos correlatos, contra aeronaves de
matrícula brasileira operadas por empresas
brasileiras de transporte aéreo público, ex
cluídas as empresas de táxi aéreo." (NR)

Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 10. Fica revogada a Lei no 10.605, de 18 de
dezembro de 2002.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem, para orientar a
bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
tudo o que foi exposto hoje, absolutamente tudo, não
podemos votar a favor da medida provisória.

Gostaria de explicar aos jornalistas-e tenho feito
grande esforço em relação a isso-o que é essa medi
da provisória. O Governo Federal vai colocar 1 bilhão
de dólares, que equivale a aproximadamente 3 bi
lhões de reais, dinheiro do contribuinte brasileiro que
poderia ser aplicado em saneamento, habitação, re
forma agrária, Programa Fome Zero, à disposição de
empresas aéreas. Queremos que os cidadãos brasi-
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leiros saibam, e a imprensa vai entender, que não po- O SR. ROBERTO FREIRE - O PPS libera a
demos dispor de 3 bilhões de reais das operações so- bancada, porque não tem condições de votar a favor
ciais do Governo para bancar seguro contra greves e dessa matéria. (Palmas.)
atos maliciosos praticados por empresas de aviação. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

É evidente que o PFL vota "não". Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, se encontram. (Pausa.)

peço a palavra pela ordem. APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Tem V.Exa. a palavra. Sobre a mesa requerimento de votação em globo dos
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or- destaques simples:

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, on- Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
tem à noite a bancada do PPS demonstrou preocupa- dos Deputados,
ção - com todo o respeito ao Deputado Paulo Delga- Requeremos, nos termos regimentais, a vota-
do, ilustre Relator da matéria-com o fato de não ter- ção em globo dos destaques simples (de emenda e
mos tido tempo de receber esclarecimentos sobre a os previstos no inciso Ido artigo 161) apresentados à
medida provisória, quase uma reedição da outra; a Medida Provisória nº 126, de 2003.
única diferença é o acréscimo de um ponto, exata- Assinam: Professor Luizinho, Vice-Líder do
mente o que nos preocupa. Governo e Gilmar Machado, Vice~Líder do PT.

Trata-se da reedição de proposição referente à O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
responsabilidade civíl assumida desde 11 de setem- Para encaminhar contrariamente à matéria, concedo
bro de 2001 pelo Governo brasileiro e por todos os a palavra ao Deputado Onyx Lorenzoni. (Pausa.)
Governos do mundo, em virtude dos atentados terro- () SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi-
ristas que ocorreram nos Estados Unidos. dente, peço a palavra pela ordem.

Causa espécie lermos na introdução da medida O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
provisória algumas expressões que precisam ser mu- Tem V.Exa. a palavra.
ito bem esclarecidas para admitirmos a responsabili- O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
dade do Governo com seguro, greve e dissídio traba- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
Ihistano setor da aviação civil. Nem cito a expressão te, o Deputado Rodrigo Maia fará o encaminhamento
"ato malicioso". Repito: o PPS solicita esclarecimento contrário.
sobre o assUnto. Se não o obtiver-e sentimos que ha- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
verá dificuldade para isso por causa do afogadilho em Com a palavra o Deputado Rodrigo Maia, para enca-
se votar a matéria -, não pode orientar a bancada. minhar contrariamente.

Sr. Presidente, estamos impedidos de votar a O SR. ROORjGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
reforma tributária em virtude do equívoco cometido do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quanto à aceitação de emenda aglutinativa depois de está em curso a votação em globo dos destaques in-
votado o texto, com asressalvas dos destaques. Ago- dividuais, destaques esses que, se fossem votados
ra, há um sem-número de emendas aglutinativas. um a um, trariám benefício para esta Casa e para a

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - medida provisória apresentada pelo Governo.
Como vota o PPS, Deputado Roberto Freire? O Líder dó PPS apresentou as suas preocupa-

o SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, o ções e dificuldades. Desde ontem o PFL se manifesta
PPS pede a V.Exa. quenos ouça. Nãohouve esclareci- e debate o que considera estranho ao tema e as in-
mento sobre a matéria. E preciso justificara orientação. constitucionalidades.

Fica difícil votar com base em artigo que fala de Repito, na tentativa de convencer este Plenário
ato malicioso, distúrbio trabalhista, greve, bem como sobre a importância da votação das emendas uma a
sobre a responsabilidade do Governo em relação a uma: há pontos importantes a serem debatidos. O §
seguros. Isso não.existiu em nenhuma medida provi- 5º já ficou famoso porque trata de questões que não
sória anterior. Eo Brasil se responsabilizava civilmen- estavam incluídas na lei anterior, .como a diferença
te, porque era lei entre nós. Não sei por que entrar coberta. pelo crédito destinado às empresas aéreas
nesse mérito agora. até 10 de setembro. A partir de agora, o crédito cabe

O SR.PRESIPENTE (João Paulo Cunha) - em relação a qUalquer valor. Certamente as compa-
Como vota (j PPS, Deputado? nhias aéreas serão beneficiadas nesse ponto. E o art.
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4º vai dar liberdade ao Governo de tratar situações
iguais de forma diferente.

Por isso, encaminhamos contrariamente à admis
sibilidade da matéria e esperamos ver votadas as
emendas individuais, uma a uma, para que o debate
permaneça, e a medida provisória seja aprovada nesta
tarde, porque representa avanço, ou seja, a participa
ção tanto da base do Governo quanto da Oposição.

Sr. Presidente, encaminhamos contrariamente
à votação em globo dos destaques simples para que
o PFL, junto com os outros partidos, nesta tarde dis
cuta emenda por emenda, a fim de que o texto do De
putado Paulo Delgado seja aprimorado pela Casa.
Que não vá à sanção da forma como veio para esta
Casa porque está muito ruim.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao De
putado Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não temos
dúvida alguma sobre a matéria que estamos votando.
Não há razão para votar em separado as emendas.

Daí porque encaminhamos o voto "sim" ao re
querimento de votação em globo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de votação em globo dos
destaques simples.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem,
para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, ontem tivemos a oportunidade de demons
trar ao Plenário desta Casa que essa medida provisória
apresenta diversas imperfeições e que não pode ser
aprovada da forma encaminhada pelo Governo e relata
da pelo nobre e competente Deputado Paulo Delgado.

Portanto, defendemos que todos os destaques indi
viduais sejam discutidos, porque têrn uma única finalida
de: aperfeiçoar o parecer à medida provisória. Não vamos
impedir que as sugestões dos Parlamentares venham à
discussão nesta Casa e contribuam com o Governo para
obter projeto de lei de conversão rnais perfeito.

Por isso, o PFL orienta sua bancada a votarçon
trariamente ao requerimento de votação em globo
dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Informo ao Plenário que vamos ter duas votações.
Aliás, uma já foi.

Passa-se à votação, em globo, dos destaques
simples.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL - BA. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, insistimos na necessidade de
mudar o parecer apresentado pelo Deputado Paulo
Delgado.

É possível que alguns Parlamentares, que
hoje estão no plenário desta Casa, aqui não esti
vessem ontem ou não tenham tido tempo de ler a
fundo o projeto encaminhado pelo Governo à Câ
mara dos Deputados. Simplesmente, o § 5º equi
para a atos terroristas e de guerra o que eles cha
mam de atos correlatos. E por correlato pode se
entender qualquer ato. Falamos de seguro da or
dem de 1 bilhão de dólares, que pode ser usado
em caso de ocorrência de qualquer tipo de ato, se
o Governo entender necessário o auxílio às em
presas aéreas.

Portanto, votamos favoravelmente aos desta
ques individuais apresentados pelos Parlamentares,
pois melhoram o texto.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) __ Sr. Presidente, o PT vota
"não".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PTB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação, em globo, os requerimentos de destaques
simples.

Requerimento de Destaque
Simples
Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exª, nos termos do art. 161, do

Regimento Interno, destaque da Emenda nº 5 à Medi
da Provisória nº 126, de 2003.

Sala das Sessões, de setembro de 2003. -Assi
na: José Carlos Aleluia, PFL
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Requerimento de Destaque
Simples
Senhor Presidente,
Requeiro a V.Exª, nos termos do art. 161, do

Regimento Interno, destaque do § 3º do art. 1º da Me
dida Provisória nº 126, de 2003, com o objetivo de su
primi-lo.

Sala das Sessões, de setembro de 2003. - Assi
na: José Carlos Aleluia, PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane
çam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADOS.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Pre:;;i

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, V.Exa. disse "votação do requerimento". Não foi
votação do requerimento, mas das emendas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Do
requerimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, o requerimento já foi votado. Votamos as
emendas nessa última votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. Agora vamos votar destaque de bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa destaque da bancada do PFL no se
guinte teor:

DESTAQUE DA BANCADA DO PFL

Senhor Presidente,
Requeremos a V.Exª, nos termos do art. 161, V

e § 2º,do Regimento Interno, destaque para votação
em separado do § 4º do art. 1º da MP 126/2003, para
suprimi-lo.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2003. 
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convoco a
bancada do Partido dos Trabalhadores a permanecer
em plenário e os Deputados ausentes a virem imedia
tamente para cá. Vamos ter votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contrariamente, concedo a palavra
ao Deputado Gilmar Machado.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO - Já encaminhou, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.)

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação da emenda destacada falou somente o sig
natário, o autor e o Relator. Na realidade, o Deputado
Gilmar Machado, por nossa orientação, inscreveu-se
para falar, mas o Relator é quem deve encaminhar a
matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado, trata-se de destaque de emenda que visa
suprimir o § 4º.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Perfeito. O
Relator vai encaminhar contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Primeiro, concederei a palavra ao orador que falará
contrariamente.

O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sou contra o destaque. Voto pela manutenção do tex
to.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem a palavra o nobre Deputado José Carlos Aleluia
para encaminhar a matéria.

O SR. JOSE CARLOS ALELUIA (PFL - SA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, essa é a continuação, ou a atualização, ou a ampli
ação de lei existente. Na Lei nº 10.605 não há defini
ção de ato terrorista. Não há porque não é fácil
fazê-Ia. E queremos suprimi-Ia porque é melhor não
tê-Ia do que dar-lhe caráter tão amplo e equivocado.

Está definido no texto:

':Art. 1º .

§ 4º. Entende-se por ato terrorista
qualquer ato de uma ou mais pessoas, sen
do ou não agentes de um poder soberano,
com fins políticos ou terroristas," - estão de-
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finidos o terrorismo e o fim terrorista - "seja
a perda ou dano dele resultante acidental ou
intencional".

Trata-se de definição equivocada. Evidente
mente, é melhor não tê-Ia.

Poucos países da União Européia conseguiram
definir atos terroristas, pois defini-los de forma legal é
muito difícil. E o que vem a ser ato terrorista para o
Governo? Se Fernandinho Beira-Mar, por exemplo,
praticar algum ato contra empresa aérea, corno se
qüestrar, roubar os passageiros em vôo e obrigar o pi
loto a pousar em aeroporto qualquer, por essa defini
ção será considerado terrorista. Se Fernandinho Bei
ra-Mar e sua quadrilha assaltarem os passageiros
que acabam de desembarcar de um avião de empre
sa aérea qualquer, o ato também será considerado
terrorista, pois a palavra "terrorismo" tem sido usada
de forma aleatória.

O que é considerado terrorismo para mim
pode não ser para outros. Por exemplo: o Ministro
do Desenvolvimento Agrário não considera invasão
de propriedades e matança de animais ato terroris
ta, mas para outros isso pode representar ato terro
rista.

Portanto, é definição desnecessária, equivoca
da, limitada e não merece fazer parte da nossa legis
lação. A definição da lei que considera terrorista
aquele que age ou ameaça com o fim de influenciar o
governo ou intimidar o público por motivos políticos,
religiosos ou ideológicos é muito melhor. Em vez de
falar em políticos ou terroristas, poderíamos falar em
motivos políticos, motivos religiosos-que estão muito
em moda - ou motivos ideológicos, conforme acabei
de ler. Poderia haver conotação política, e certamen
te Fernandinho Beira-Mar não se enquadraria em ne
nhum dos 3 exemplos.

Fico triste por saber que a base do Governo
nesta Casa não quer discutir, não quer evoluir e, pa
rece-me, não quer pensar. Embora pertença à base
do Governo, louvo a atitude do Líder do PPS, que
teve a lucidez de enxergar a gravidade deste assunto
e a necessidade de aprofundamento da discussão. O
Deputado Roberto Freire encontrará sempre no PFL
alguém disposto a discutir seriamente esse grave
problema.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Vamos esperar o pronunciamento do Deputado Pau
lo Delgado.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro apenas responder ao Líder do PFL, pois é a primei
ra oportunidade que temos de conversar ao vivo so
bre esse incentivo fiscal à Bahia, evidentemente ab
surdo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Paulo Delga
do, Relator da matéria.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, primeiramente, esclareço que o se
guro estabelecido pelo Governo para proteger a avia
ção civil brasileira e permitir que continue a se deslo
car pelo mundo como setor respeitado que é cobre
somente danos no solo. Esse é o seguro de aerona
ve.

Se, por exemplo, ocorrer greve no aeroporto de
Buenos Aires, um avião brasileiro cair e todos os pas
sageiros morrerem, como provar que foi resultado ou
não da greve? Só se os grevistas disserem que não
conseguiram o que queriam e decidiram derrubar o
avião. Nesse caso, a apólice cobre. Se isso não ocor
rer, a apólice não cobre. Nada tem a ver com greve.

Não é possível santificar algumas palavras e
não perceber o contexto que faz com que elas mu
dem, às vezes, de sentido. Quanto à malícia a que o
Ministro Ibrahim Abi-Ackel tão bem se referiu ontem à
noite, sugiro que V.Exas. analisem o conceito desta
palavra. Tentem entrar na Alfândega da Inglaterra ou
de algum outro país anglo-saxônico e mentir para um
fiscal. Não vai ocorrer o mesmo que vemos no Brasil,
onde uma frase pode ser interpretada como piada,
como bom humor de um passageiro relaxado depois
de um vôo. Lá, o passageiro será preso. E há brasilei
ros presos porque brincaram dizendo que na mala ha
via uma bomba. Foram imediatamente presos. Na lín
gua inglesa, malicioso é o ato de má-fé contra a cultu
ra e a honra alheias. Esse é o sentido de "malícia".

De onde o Governo brasileiro retirou essas ex
pressões, palavras e conceitos? Tirou de uma apólice
de seguro, a única existente no mundo, a AVN 62, que
cobre prejuízos causados por atos terroristas, de
guerra e fatos correlatos.

O conceito de terrorismo é essencial, nobre De
putado José Carlos Aleluia. Cumprimento V.Exa. por
tentar, de maneira pioneira, forçar as Nações Unidas
a definir o conceito de terrorista. A convenção interna
cional, para defini -lo, não consegue se reunir porque
os países árabes não aceitam, assim como a Ásia e
os Estados Unidos.
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Qual é o conceito de terrorismo? Fernandinho
Beira-Mar, meliante qualificado pela legislação brasi
leira, sob todos os aspectos condenado, preso e en
carcerado, jamais cometerá ato terrorista. A sua qua
lificação de delinqüente conhecido, fichado, proces
sado e sob a tutela do Estado não se dá numa fuga de
presídio. Se tentar derrubar um avião, nesse caso,
qual movimento feito dentro do avião o qualificará
comO terrorista?

Quero, emfavor da manutenção do texto e con
tra o DVS do PFL, dizer ao nobre Deputado José Car
los Aleluia que definimos o terrorismo de maneira tau
tológica e, por isso mesmo, é bomque seja conside
rado terrorismo. A indefinição do conceito de terroris
mo permitiu às seguradoras norte-americanas não
pagar um tostão às vítimas do World Trade Center até
hoje. As companhias de seguro alegam que a queda
do prédio foi ato correlato, que houve falha na estrutu
ra do edifício e não tem a ver com equipamento de
aviação. Esse problema é mais complexo do que a
tentativa de obstruir uma sessão por causa de outra
reforma.

Peço ao PFL que leve isso em conta e não obs
trua o tráfego aéreo brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Ronaldo Caiado para en
caminhar a matéria.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PFL en
caminha pela aprovação do destaque do § 4º do art.
1º da medida provisória, que traz a definição de ato
terrorista.

O Deputado José Carlos Aleluia, por várias ve
zes, não só expôs o assunto como também debateu-o
longamente e definiu o terrorismo, cuja definição não é
esta dada no § 4º destacado. E o mais grave que ouvi
mos ontem foi exatamente a declaração de que isso
que está sendo apresentado hoje como "eventos cor
relatos" é o que guarda relação intrínseca.

Sr. Presidente, estamos vendo coisas interes
santes. Esta Casa aprovou lei que proíbe a indústria
do tabaco de fazer propaganda em eventos esporti
vos.Para tristeza nossa, este Governo editou medida
provisória - também para tristeza nossa, com a assi
natura do Ministro da Saúde - revogando a lei.

As seguradoras, em âmbito internacional, pres
sionam os países a assumirem o ônus do que defi
nem como atos correlatos. Se virar moda, nós, da
área da saúde, já estaremos altamente prejudicados.
As seguradoras desse segmento estão atendendo

quase 40 milhões de brasileiros, porque o SUS, a
cada dia que passa, é menos competente para tratar
da saúde da população, devido à escassez de verba.

Neste momento, vão se criar também atos cor
relatos: se o cidadão bebeu muito, cirrose hepática é
ato correlato; o cidadão fumou muito, câncer de pul
mão é ato correlato; o cidadão está exposto ao sol,
câncer de pele é ato correlato. A partir daí, todo trata
mento de paciente que causar ônus será excluído, e o
Governo terá de aprovar verba complementar para a
área de saúde, a fim de atender milhões e milhões de
brasileiros.

Atualmente, o setor agrícola, ao chegar ao final
da safra, não tem corno comercializá-Ia. E o Governo,
tão benevolente. com as seguradoras internacionais,
ao abrir crédito de 1 bilhão de dólarespara atender ao
lobbydessas empresas, pune a agricultura brasileira,
deixando-a concorrer com subsídios internacionais.

Chamamos a atençãopara este momento. É im
portantenão aceitarmos esses textos. Um Relator
preparado, como o é oDéputado Paulo Delgado,sem
dúvida terá condições de absorver os destaques e
modificar no texto o que seja realmente do Congresso
Nacional, para que não aprovemos um texto imposto
pelas seguradoras e por seu lobby internacional.

O SR. PRESIDENTE (João PauloCLJnha) - Em
votação o § 4º do artigo 1º da MedidaProvisória, des
tacado.

Art. 1º .
§ 4º. Entende-se por ato terrorista

qualquer ato de uma ou mais pessoas, sen
do ou não agentes de um poder soberano,
com fins políticos ou terroristas, seja a per
da ou dano dele resultante acidental ou in
tencional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para orientar, concedo a palavra ao Deputado Mo
roni Torgan.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no início deste ano, representei o
Parlamento brasileiro da Parlamentar Interamerica
na, que tratou exatamente do assunto terrorismo.
Sem dúvida nenhuma-e sem entrar em questões ale
obstrução ou coisa parecida -, a terminologia que aí
está, a definição tipificada na medida provisória é to
talmente inadequada.

No âmbito internacional há dificuldades em se
definir-inclusive a ONU - ato terrorista. Mas na Con
venção Interamericana de Combate ao Terrorismo,



ESTÁ MANTIDO O TEXTO.

Pasmem, senhores e senhoras!

DESTAQUE DA BANCADA DO PFL

"Art. 1º .
§ 5º. Os eventos correlatos, a que se

refere o caput deste artigo, incluem... "

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Destaque de bancada do PFL, para a Emenda nº 2,
apresentada à Medida Provisória nº 126, de 2003, no
seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 161,11, e § 2º do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da Emenda nº 02 apre
sentada à MP 126/03.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2003. 
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Nes
te caso, falam o autor, Deputado Antônio Carlos Maga
lhães Neto, e o Relator, Deputado Paulo Delgado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem a palavra o Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, estou aqui de posse
do texto desta medida provisória. Seu art. 1º traz
grande inovação, que inclusive provocou o riso de
muitos Deputados da base do Governo, quando se
deram conta de que estavam prestes a aprovar um
texto para, através de um seguro de 1 bilhão de dóla
res, cobrir atos correlatos que porventura aconteces
sem contra empresas aéreas brasileiras. Vale dizer
que em nenhum momento se pretendeu impedir que
os atos terroristas e que os atos de guerra, desde que
estivessem com exatidão definidos, fossem salva
guardados por esse seguro.

O que pretendemos com este destaque é retirar
do texto a expressão "atos correlatos': Faço questão
de ler com calma, pausadamente, para que todos os
Deputados possam me ouvir, o § 5º, que determina o
que são atos correlatos.

Diz o § 5º do art. 1º da Medida Provisória
126/03:
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de que o Brasil é signatário, há uma definição. A defi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
nição da medida provisória deveria ser pelo menos a Aqueles que forem pela manutenção do parágrafo,
que consta da Convenção, que é totalmente diferente permaneçam como se acham. (Pausa.)
da que está aí. Faço esta ressalva, tecnicamente, não
politicamente: deveríamos adequar a redação àquilo
que assinamos na Convenção Interamericana.

Conseqüentemente, o PFL vota a favor do des
taque.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputado Roberto Freire, V.Exa. tem a palavra para
orientar a bancada.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apro
veito para encaminhar também o § 5º.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil
vem assumindo responsabilidade civil desde que
ocorreram os atentados de 11 de setembro. Não há
necessidade de inovarmos na questão, salvo por al
guns problemas internos. Por quê? Porque quem
atestava ato de guerra ou de terrorismo no País era o
Ministério da Defesa. Era isso que estava previsto em
lei e era bom que continuasse assim.

O que esta medida provisória muda? Paga e de
pois atesta. O que era a medida provisória anterior:
atesta para pagar. Essa mudança é incongruente. E,
aí, paga por alguns atos correlatos.

Não sei se a Casa na sua totalidade se recorda,
mas participei - não sei quantos participaram - de
toda a discussão da Lei da Anistia, para saber o que é
ato correlato. É preciso ter cuidado com isso.

Quando se analisa o sinistro para atestar se foi
ou não ato de guerra ou de terrorismo, levam-se em
consideração atos que sejam correlatos ao sinistro.
Mas não se pode inserir na lei, desde logo, atos que
não sei se ocorreram ou se vão ocorrer. Caberá,
quando se analisar o sinistro e se atestar se greve ou
distúrbio o provocou, aí, sim, saber se com a greve
houve ato malicioso de alguém que não fala inglês,
que já passou pelo constrangimento de tirar o sapato
e levantar as mãos em aeroportos norte-americanos,
sem saber se era brincadeira ou não, para se saber
se deveria ser considerado ato correlato a um sinistro
que porventura ocorreu. Quem vai dizer é exatamen
te a análise e aquilo que for atestado pelo Ministério
da Defesa. Aqui está se mudando tudo.

O PPS vota favoravelmente à supressão des
ses dois parágrafos, o 4º e o 5º-já encaminha o § 5º.

O PPS vota contra.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o dispositivo destacado.
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"...greves, tumultos, comoções civis,
distúrbios trabalhistas, ato malicioso... "

Ato malicioso, faço questão de repetir, porque
esta é uma excrescência jurídica.

".. .ato de sabotagem, confisco, nacio
nalização, apreensão, sujeição, detençâ:o,
apropriação, seqüestro ou qualquer apreen
são ilegal, ou exercício indevido de controle
da aeronave, ou da tripulação em vôo (...)."

Corno disseram o Líder José Carlos Aleluia e o
Deputado José Rocha, na madrugada de ontem, só
faltou colocar aqui um "etc.". Por ato correlato
pode-se entender tudo: greve, distúrbio trabalhista,
ato malicioso, enfim, tudo, para não aprofundarmos
os conceitos que não existem das denominações que
constam.do § 5º.

Então, registro a concordância com as pondera
ções do Líder do PPS, Deputado Roberto Freire.
S.Exa. nos chamou a atenção para o fato de que não
podemos, de forma alguma, admitir que a expressão
"atos correlatos" esteja nesta medida provisória.

Conclamo os Srs. Deputados para que retirem
essa expressão do texto. Não estou pedindo que reti
rem todo o texto.

É esse o objetivo do destaque que o PFL coloca
em votação. Peço a todos os Srs. Parlamentares apo
io ao nosso destaque, para que, no final das contas,
mais uma vez o cidadão e a cidadã de bem do nosso
País não acabe pagando por essa excrescência jurí
dica.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado Paulo Delgado.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a emenda do nobre Deputado Osório Adriano,
defendida pelo Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto, desfigura completamente a medida provisória e
remete, na verdade, à anterior - Medida Provisória nº
61 -, que produziu a Lei nº 10.605, que tinha prazo
definido. Se mantivermos a Medida Provisória nº 61 e
defendermos a sua reedição, o Governo brasileiro es
tará diante de quê? Já havia seguro desde 11 de se
tembro. Os seguros por atos terroristas foram para as
alturas. Os prêmios subiram excessivamente, e o pa
gamento pelo sinistro, que não ocorreu mais, tornou 
se mínimo.

Os atos de guerra previstos na Medida Provisó
ria nº 61 elevaram também o seguro pela contamina
ção entre o conceito de terrorismo e o conceito de
guerra terrorista. O que as seguradoras fizeram?

Apelo para os Deputados do PFL, que freqüen
tam quotidianamente a cityem Londres, que conhe
çam a pátria de Shakespeare, como disse ontem o
nobre Líder Aleluia. As corretoras de seguro da avia
ção internacional são oligopolizadas e estão 100%
assentadas em Londres.

Foram elas que perceberam que não podiam
elevar às alturas o seguro do ato terrorista, caso con
trário ninguém mais voaria, inclusive as companhias
européias e americanas. Mas perceberam que podi
am encontrar uma forma de aumentar o risco da avia
ção, recuperando o seguro irrisório que havia antes
de 11 de setembro, que chamava de atos correlatos a
atos de guerra os atos terroristas.

É essa recuperação do conceito de ato correlato
nas apólices de seguro feitas pelas seguradoras in
ternacionais que o Governo brasileiro, com essa me
dida provisória, percebendo essa armadilha, saiu
dela, assumindo o risco do que houver com uma com
panhia brasileira nos termos da apólice AVN 52 - Avi
ation 52-, que é a única que existe no mundo, e reti
rou das companhias brasíleirasa obrigação de depo
sitar 98 milhões de dólares por. ano para poderem
voar para a Europa e para os Estados Unidos. Por
que isso? Economizamos divisas, evitamos levar di
nheiro para a companhia de seguro no exterior e as
sumimos um risco sem pagar prêmio. Como a medida
pode ser ruim? O ato correlato nos ajuda a sair dos 90
milhões e nos ajuda a não pagar um prêmio com um
sinistro que não queremos que ocorra.

Por isso, somos pela manutenção do texto e
contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda nº 02, apresentada à Comissão
Mista, destacada:

EMENDANº2

Suprima-se o § 5º do art. 1º da MP e
retire-se dos arts. 1º, 3º, 5º da MP e pará
grafo único do art. 2º, constante do art. 8º
da Medida Provisória, a expressão "ou
eventos correlatos".

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, falo aqui como Situação e como Oposição. Quero
dar a visão do passageiro.
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Esse seguro é, economicamente, o melhor para
o País, na medida em que traz divisas e dá cobertura
a todas as aeronaves e, conseqüentemente, a todos
os usuários. Não há como não aprovar medida tão
benéfica para o País e para todos os que usam aero
naves.

Notem V.Exas.: o art. 2º cabe ao Ministro da Fa
zenda; o art. 3º, ao Ministro de Estado da Defesa; o
art. 4º, ao Executivo, autorizado a fixar critérios. Quer
dizer, não é, em hipótese alguma, uma medida provi
sória ao léu, mas, acima de tudo, uma organização
tal-e é evidente que foi dessa forma-que dá seguran
ça aos passageiros e, acima de tudo, às empresas
brasileiras.

O PTB vota "não".
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fal
tou-me dizer que, para atestar se o sinistro foi fruto de
ato terrorista ou de guerra, há a chamada perícia. É a
perícia que vai dizer se ocorreu algum ato correlato
que tenha a ver com aquela finalidade. Não haverá
uma lei dizendo quais são os atos correlatos, até por
que, daqui a pouco se correrá um risco muito grande.
Qualquer tentativa de distúrbio trabalhista poderá ser
considerada futuro ato correlato e, talvez, arriscado
sinistro que possa vir a ocorrer.

Os Estados Unidos fazem muito isso, de acordo
com a sua legislação interna. Não se pode transferir
para nós, particularmente num Governo como o nos
so, que distúrbio trabalhista venha a ser ato correlato,
salvo, por perícia, ficar caracterizado diretamente
aquilo que se chama conseqüência direta do ato, o
dolo, sob pena de estarmos votando aqui algo absur
do.

O PPS vota a favor do destaque.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

PPS vota "sim".
Como vota o PFL, Deputado?
O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, estou pasmo com o que estou ven

do nesse destaque. Em primeiro lugar, não entendo,
juridicamente, "ato malicioso': Entendo o ato culposo
e o ato doloso. Ato malicioso é uma enorme inovação.
O que seria um ato malicioso? Em princípio, todos os
bandidos são maliciosos, toda pessoa é maliciosa.
Então, isso já se estenderia a tudo.

Há um outro fato interessante: o confisco sepa
rado de qualquer apreensão ilegal. Então, o confisco
seria um confisco legal. Se a empresa tiver seu avião

confiscado porque não pagou, o Governo brasileiro é
que pagará.

Devemos estar com muito dinheiro, porque a in
denização que os Estados Unidos estão dando é a
mesma que o Brasil dará. Nosso Tesouro deve ter o
mesmo potencial financeiro do Tesouro americano.

Portanto, Sr. Presidente, nesse destaque, com
ato malicioso ou sem malícia, o PFL vota "sim".

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Deputado Paulo Delgado, com o talento
que caracteriza sua atuação, explicou com muita cla
reza o verdadeiro estado de necessidade das compa
nhias aéreas e dos Governos, que são pressionados
de forma absolutamente insuportável pelas compa
nhias de seguro. No entanto, S.Exa. não pôde nos
convencer da justeza do texto do § 5º, que, no nosso
entender, é redigido de forma excessivamente ampla
e imprecisa,. de modo a caracterizar uma concorrên
cia que engaja a responsabilidade financeira do Esta
do brasileiro. Não conseguimos entender o que signi
fica ato malicioso, e isso pode engajar a responsabili
dade do Governo brasileiro.

Lamentamos muito não acompanhar o nobre
Deputado Paulo Delgado nessa votação. Ficaremos
com o destaque do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Emenda destacada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
verificação é concedida.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o PRONA vota "sim".

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB tem dúvidas em relação ao texto, que neces
sitava ser mais claro a respeito do seu conteúdo.
Confiamos nas informações dadas pelo Relator, o no-



o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Vice-Presidente.

O SR. DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, solicito aos Deputados da bancada
do Partido dos Trabalhadores que venham votar ur
gentemente.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PMDB convoca seus Depu
tados para que venham ao plenário, pois estamos em
processo de votação nominal.
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bre Deputado Paulo Delgado, e, por isso, votamos O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela
com a base de sustentação do Governo. Votamos ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
"não". PV vota "não", acompanhando o Relator.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está- PFL entra em obstrução, Deputado Moroni Torgan?
vamos indicando o voto "sim", mas agora entramos O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente.
em obstrução. Quero fazer só uma observação: no dicionário, malí-

O SR.· PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - cia é esperteza e vivacidade. Espero não ser essa a
V.Exa tinha encaminhado o voto "sim".

ação que estão pretendendo.
O SR. MORONI TORGAN - Eu sei. O SR. PAULO DELGADO _ Também é uma pa-
O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - lavra de origem latina que quer dizer má-fé.

Agora, V.Exa. pode falar que está em obstrução. O SR. ROBERTO FREIRE _ Sr. Presidente,
O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem peço a palavra pela ordem.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos acompa- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
nhar o parecer do Relator por entender que, nos acor- Tem V.Exa. a palavra.
dos internacionais, existe a conceituação dos chama- O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or-
doseventos correlatos. Dessa forma, tendo uma úni- demo Sem revisão do orador.) - Sr.
ca companhia de seguro para o mundo inteiro, acha- Presidente, só quero fazer um esclarecimento.
mos que foi convincente a forma como o Relator en- O PPS libera a bancada, mas meu voto é "sim".
caminhou o relatório. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Portanto, votamos "não" ao destaque. Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
O SR. JORGE PINHEIRO (Bloco/PL - DF. Pela os seus lugares, afim de ter início a votação pelo sis-

ordem. Sem revisão do orador.) tema eletrônico.
- Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PUPSL Está iniciada a votação.

encaminha o voto "não". Queiram seguir a orientação do visor de cada
O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela posto.

ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PP também tem dúvidas em

relação ao texto, mas vai acompanhar o Relator por
considerar que S.Exa. estudou profundamente a ma
téria e as explicações foram convincentes.

O Partido Progressista vota "não".
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PMDB não tem nenhuma

dúvida sobre esse texto e, por isso, encaminha o voto
contra a emenda e a favor do texto aprovado.

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB 
AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSB também não tem nenhuma dúvida em
relação ao texto e, por isso, vota "não" à emenda.

O SR. LUIZ.SÉRGIO (PT - RJ. Peja ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, votamos com o Relator e contra a
emenda.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança do Governo vota muito tranqüila com o Rela
tor.
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O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente, peço a de 45 ONGs (orfanatos, asilos, clubes de serviço,
palavra pela ordem. bombeiros voluntários, clubes da melhor idade, quin-

a 5R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem ze clubes de mães e até o clube do colesterol). Quan-
V.Exa. a palavra. do mergulhamos na teia das múltiplas manifestações

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pela ordem. de uma sociedade civil ativa, vemos que todos se co-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nhecem, é fácil cooperar e as coisas malfeitas não se
Sras. e Srs. Deputados, as nossas cidades, especial- escondem no anonimato.
mente as de maior porte, vêm assistindo a uma esca- Há um clube privado de tênis, onde 200 crian-
lada da criminalidade que nos deixa aturdidos. Estu- ças pobres recebem aulas, gratuitamente, desde que
diosos e autoridades apontam suas múltiplas causas, freqüentem a escola com bom aproveitamento. Em
sem contudo apontar a principal e mais profunda de- vez de infratores, já saíram desse grupo dois cam-
las, que de natureza moral. peões brasileiros.

Estou convicto, Sr. Presidente, de que a educa- Não há favelas ou cortiços e 95% dos habitan-
ção, os eventos culturais e a mídia deveriam trabalhar tes têm casa própria. Boa parte foi construída no sis-
para o resgate dos valores morais, pois não serão leis tema de mutirão, sem a participação do governo.
como a do desarmamento de homens honestos e Completou 93 anos a Escola Laura de Queiroz.
sem nenhum efeito para desarmar bandidos que fa- Recentemente, tornou-se uma instituição de tempo
rão cessar esta onda crescente de criminalidade. integral para 300 alunos do ensino fundamental com

Neste sentido, leio trechos de artigo do econo- passado complicado, beirando a delinqüência. Além
mista Claudio de Moura Castro, publicado na revista do currículo convencional, ensina artesanato, músi-
Veja, edição de 10 de setembro, citando o exemplo ca, teatro, poesia, inglês e a história local. A escola di-
da cidade mineira de Itabirito. Escreveu o articulista: vide os alunos em times que competem entre si. Au-

sência de alunos e professores subtrai pontos. Assim,
"Itabirito, Minas Gerais, é sacudida por um as-

quando falta um colega ou a professora, os próprios
sassinato. Acode a Belo Horizonte uma delegação,

alunos vão à sua casa implorar que venha para a
pedindo reforço no policiamento. Mas, em Minas, a aula.
distribuição da polícia é calculada em função da crimi-
nalidade. Olhando as estatísticas de Itabirito, o oficial Para gerar fundos adicionais para a escola, foi

criada a Fundação Viva Natura, que abriga também
da polícia sorri e explica que seriam necessários mui- uma fábrica de blocos de concreto, para empregar jo-
to mais crimes para justificar tal reforço. vens com passado de delinqüência. As empresas 10-

De fato, a cidade tem uma trajetória invejável de cais compram o produto (além de fazer a manutenção
estatísticas sociais (IDH entre os 10% mais altos de da escola). Um médico oferece anualmente 1.000
MG). A criminalidade é um quarto da média brasileira. atendimentos gratuitos aos alunos. O prefeito dá aula
Nunca houve mendigos ou indigentes. (....) Os casos na escola, como voluntário. Com 74 anos, trabalha
de corrupção ou desmandos da administração muni- também como voluntária a mesma merendeira que lá
cipal são mínimos e suas contas fecham. estava na década de 50.

Por que, sem ser uma cidade rica, Itabirito esca- As comemorações tiveram exposições de alu-
pa quase ilesa da fome e outras mazelas sociais? Ro- nos, fanfarras, medalhas e muitos discursos. O mes-
bert Putnam parece dar as pistas certas, em seu fa- mo de sempre, pois não? Não exatamente. Havia três
moso estudo sobre as cidades italianas. Ali ganha diferenças, sutis mas fundamentais. 1) Os políticos
corpo a idéia do capital social, isto é, a solidariedade não falaram mal de seus adversários nem culparam
e a confiança de uns nos outros. Putnam descobriu os antecessores. 2) Só se falou do que havia sido fei-
que nas cidades italianas que funcionavam melhor to, nada de promessas mirabolantes. 3) As medalhas
havia muitas bandas de música, times de futebol e e homenagens não foram apenas para os altos digni-
outras organizações voluntárias, evidenciando os tários, mas para os antigos funcionários, professores
múltiplos entrelaçamentos e hábitos de cooperação e merendeiras. Um antropólogo diria que são os ritos
dos habitantes, ou seja, o capital social era maior. de intensificação, reforçando o espírito cívico.

Com uma população de 38.000 habitantes, Ita- Obviamente, há delinqüência (pela proximidade
birito tem um elevado nível de capital social, com 23 da capital), há droga, há problemas, mas tudo em me-
times de futebol, duas bandas e cinco corais, alguns nor escala. Como outras cidades com elevado capital
quase centenários. Tem também 42 associações de social, Itabirito não terá um programa do Fome Zero,
bairro (ativíssimas). Em suas várias formas, há mais porque a fome é zero. (...)"
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Sr. Presidente, Moura Castro termina com a fór
mula simples de Itabirito: ''todos ajudam, todos confi
am, todos vigiam". Eis a receita, nascida entre as
montanhas e que dispensa projetos mirabolantes
para regenerar nosso Brasil.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação desta
Casa.

Tenho dito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência pede aos Srs. Deputados presentes nas
dependências da Casa que venham ao plenário, pois
estamos no período de votação nominal pelo sistema
eletrônico.

Todas as Comissões da Casa que estão funcio
nando devem encerrar seus trabalhos, pois as deci
sões tomadas depois do início do processo de vota
ção serão consideradas nulas.

O SR. HENRIQUE AFONSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
a esta tribuna externar minha preocupação com se
ringueiros, índios e pessoas que vivem à beira dos
rios.

Devido à falta de alternativas econômicas, es
sas populações tradicionais não têm condições de se
fixar na floresta e hoje estão vivendo nos grandes
centros. Para enfrentar o problema do desemprego e
do crescimento do déficit habitacional, nós, da Ama
zônia, a cada dia, estamos sendo desafiados a en
contrarformas inovadoras do ponto de vista econômi
co e social, a fim de que as populações vítimas da ex
clusão social possam ter emprego garantido e altm
nativa diferente de habitação.

Para isso, no Acre, o Governador Jorge Viana,
de maneira sábia e inteligente, está desenvolvendo 2
projetos: Quintal Florestal e Manejo de Várzea, que
consideramos alternativas para que nossos índios,
seringueiros e agricultores desiludidos com a ativida
de possam voltar ao campo e à floresta e contribuir
com o processo de produção do nosso Estado.

O que é o Quintal Florestal? É o modo que se
encontrou de dar um pedaço de terra, em média de
2.000 metros quadrados, a famílias que têm efetivo e
íntimo relacionamento com a terra e que estão nas
periferias dos grandes centros da Amazônia, a fim de
que elas voltem a produzir. Essa medida resolve 2
problemas. O Estado, com as agências financiado-

ras, fornecem a essas pessoas oriundas da floresta e
do campo a possibilidade de ter uma casinha para
morar, criar pequenos animais e produzir hortaliças.
Dessa forma, elas podem ser novamente incluídas e
ter de volta a cidadania.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência prorroga a sessão por mais uma hora.
O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por mais

boa vontade que se tenha com o Governo, não é pos
sível aprovar uma medida provisória com um texto
desses, que não traz nenhuma dúvida do que são
atos correlatos, que estão fora do contexto de ato ter
rorista. Se o Relator, no § 4º, quisesse referir-se ao
que está no caput, atos terroristas, isso teria ficado
preso.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, atos correlatos
podem passar a ser distúrbios trabalhistas, greve. A
viúva e o contribuinte vão arriscar pagar 1 bilhão de
dólares, 3 bilhões de reais, a uma empresa em caso
de greve ou qualquer distúrbio trabalhista.

Para ficar ainda mais claro, dever-se-ia pôr a
VARIG e aTAM.

Para não deixar a menor dúvida sobre o texto da
medida provisória, votamos "sim", pela retirada do
texto, prejudicial ao País, ao contribuinte e até a histó
ria, pelo que pregamos toda a vida.

O Deputado João Fontes votou "sim", pela reti
rada desse texto, prejudicial a todos.

Obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. apalavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está
previsto que algumas Comissões terão audiência, in
clusive com deliberação, hoje à tarde. Peço a V.Exa.
que comunique aos Presidentes das mesmas que de
liberações tomadas nessa condição não terão valida
de.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De

putado, V.Exa. tem toda a razão. A Presidência já de
terminou a suspensão dos trabalhos das Comissões.
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Daqui por diante haverá várias votações. Qualquer
decisão tomada por essas Comissões não· terá ne
nhuma validade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re
pito, a Presidência determina o encerramento imedia
to de todos os trabalhos das Comissões.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna a fim de
congratular-me com o Desembargador Federal do TRF
da 1" Região Dr. Carlos Fernando Mathias de Souza,
pelos esforços despendidos na realização do Seminário
Roma-Brasília, que teve lugar no auditório do Superior
Tribunal de Justiça, entre os dias 28 e 30 de agosto, en
cerrando-se no sábado passado, com notável contribui
ção para o Direito brasileiro e o italiano.

Natural do Rio de Janeiro, o eminente jurista
graduou-se na então Faculdade de Filosofia, Ciênci
as e Letras da Universidade do Estado da Guanaba
ra, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UERJ e, a seguir, em Licenciatura na área de Ciênci
as Sociais (1958-1961). Posteriormente, bachare
lou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, na tradicional
Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
Brasil, atualmente, Universidade Federal do Rio de
Janeiro.

Ao transferir-se para Brasília, em 1963, passou
a exercer o cargo de Consultor Jurídico do Distrito Fe
deral, trabalhando como Assessor Especial junto à
Secretaria de Administração do GDF e da Procurado
ria-Gerai, tornando-se o 1° Subprocurador-Geral do
Distrito Federal, além de ter sido Conselheiro da OAB
local. Em 1993 e 1994 foi indicado, em lista sêxtupla
da OAB, para o Tribunal Regional Eleitoral e, na lista
tríplice do referido tribunal, para o cargo de Desem
bargador Federal. Da mesma forma, sempre no pri
meiro lugar, em 1994 recebeu indicação para o TRF
da 1" Região, no qual ocupa presentemente a
Vice-Presidência, admirado pelos seus pares e por
quantos demandam aquela Corte de Justiça, enalte
cendo o Poder Judiciário de nosso País.

O eminente jurista Carlos Mathias ingressou no
magistério superior em 1966, sempre ministrando sa
pientes lições, fazendo-o de maneira brilhante, em ra
zão de sua extraordinária cultura, invejável curricu
lum e vasta experiência na área acadêmica, como

professor competente, autor de inúmeros trabalhos,
com várias obras publicadas.

Ainda na área de educação, assessorou o Mi
nistro de Estado da Educação e Cultura, sendo Chefe
da Assessoria de Estudos e Projetos do Gabinete do
Ministro, no período de 1976 a 1978.

Recebeu o homenageado as mais variadas láu
reas, prêmios, medalhas e outras distinções, nacio
nais e estrangeiras. Somente estrangeiras somam
até o presente momento 12, culminando no último
evento Roma-Brasília, pelos relevantes serviços
prestados às relações, à cultura e ao intercâmbio jurí
dico entre Brásil e Itália, com o recebimento da Meda
lha de Grande Oficial da Ordem AI Merito delia Rep
publica (promoção, pois já havia recebido a de Cavali
ere de Ufficialle delia Ordine AI Mérito della Reppubli
ca). Trata-se de reconhecimento, com distinção, por
parte do governo italiano, em sua mais alta hierar
quia.

Os seminários Roma-Brasília sempre foram or
ganizados pela Associação de Estudos Sociais Lati
no-americanos, com a colaboração da UnB, tendo a
participação do Consiglio Nazionale delle Ricerche 
o CNPq italiano -, em acordo com o Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
CNPq, sob os auspícios do Governo do Distrito Fede
ral, tendo sempre como mola propulsora o Desem
bargador Federal Carlos Fernando Mathias de Souza

O Prof. Carlos Mathias situou-se como figura
preeminente na criação, continuidade e expansão di
mensionai de tais seminários. Ao longo do tempo,
com seu entusiasmo, somou novos parceiros para
este importante projeto cultural, como a OAB (Conse
lho Federal), o Centro de Estudos Judiciários do Con
selho da Justiça Federal, outras universidades públi
cas e particulares e o próprio Superior Tribunal de
Justiça.

O reconhecimento ao seu trabalho, caracteriza
do pela projeção do referido seminário, passou a dei
xar marcas no cenário jurídico nacional e internacio
nal, a partir de 1984, por abordar os seguintes temas:
A cultura romana e a sua influência no pensamento
brasileiro: história, direito e literatura (1984);
Roma-Brasília: tradições e realidade das duas capita
is (1985); Roma-Brasília: história das duas cidades
(1986); Tradições jurídicas e legislações vigentes
(1987); Roma-Brasília: centralização do poder e mis
cigenação das culturas(1988); Tradição jurídica ro
mana e instituições indígenas (1989); Aspectos jurídi
cos da dívida externa dos países latino-americanos
(1990); Direito latino-americano e sistema ecológico
mundial (1991); Direito da integração: Tratado de
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Roma e Tratado de Asunción (1992); Formação e re
forma das constituições (1993); Cidadania e integra
ções continentais (1994); Integrações continentais e
informática jurídica (1995); Futuro do direito e direito
ao futuro (1996); Direito e "História do Futuro" (1997);
Latinidade e integrações jurídicas continentais
(1988); Identidade jurídica da América Latina egloba
lização (1999); Identidade latina e resistência, Direito
e cultura no mundo contemporâneo (2000); Identida
de jurídica na América Latina: integrações continenta
is e globalização (2001); Justiça, Cortes internaciona
is e globalização (2002); e, por fim, em 2003, o tema
Direito e paz.

Na realização do último seminário, contando
com a presença dos expoentes do Direito nacional e
italiano, procurou-se realizar a busca maior do Direi
to, a paz social. Os operadores do Direito, quando
nos bancos da faculdade, descobrem que a finalidade
do Estado-juiz, que se faz presente na pessoa do ma
gistrado, é a manutenção da Estado Democrático de
Direito, que alcançamos em 5 de outubro de 1988,
com a promulgação da Carta Magna.

Com perseverança, humildade, paciência e
perspicácia, os magistrados italianos na história re
cente de seu país lutaram pela paz, serenamente ex
terminando a máfia, na Operação Mãos Limpas. No
Brasil, .não obstante a acentuada diferença social, o
massacre dos juros, a invasão desvairada de proprie
dades e a reforma da Previdência, os magistrados, do
mesmo modo, não realizaram greve, optando acerta
damente pela paz, cumprindo com o seu verdadeiro
papel social e constitucional.

Por este motivo e pelo desempenho hO XX Se
minário Roma-Brasília, regozijo-me com o renomea
do Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias
de Souza, na condição de representante dos magis
trados, pela efícientehuscada paz através do Direito.
Rejubilo·me pelos relevantes serviços prestados ao
meio jurídico e ao reconhecimento merecidamente
outorgado pelo governo da Itália.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, assomo à tribuna para informar a
esta Casa que, na condição de Presidente da Subco
missão de Transportes, da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, estamos observando no
País, em especial em algumas Capitais, um tema ser
levado a amplo debate, a tarifa do transporte urbano.

A população de Salvador recentemente presen
ciou grande movimento promovido pela classe estu
dantil, de repercussão nacional, com o objetivo de re
duzir o preço pago pelos transportes urbanos na Ca
pital do Estado.

Essa situação não se refere apenas a Salvador,
mas, sim, a inúmeras Capitais do nosso País. Daí por
que, Sr. Presidente, devemos trazer esse assunto ao
debate nesta Gasa, com o intuito de encontrarmos
soluções não apenas para baratear a tarifa do trans
porte público urbano, mas, acima de tudo, discutir a
questão do transporte coletivo, que inevitavelmente
desbancará uma série de outras situações, a exem
plo da reforma tributária, que não privilegiou os Muni
cípios em momento algul11. Como desonerar a tarifa
do transporte urbano sem colocarmos em pauta as
Prefeituras, a situação pré-falimentar dos Municípi
os? Precisamos, sim, encontrar formas decjebater
esse assunto.

Trago também ao conhecimento do Plenário
que, por meio de iniciativa do Prefeito de Salvador,
Antonio Imbassahy, será proposto, no dia 24 deste
mês, amplo encontro para que os Secretários Munici
pais de Transportes das Capitais possam debater
com o setor a tarifa de transporte urbano.

Sr. Presidente, quero divulgar a Carta de Curiti
ba, oportunidade em que. foram .feitas algumas pro
postas fundamentais e criado o Movimento Nacional
de Direito do Transporte. Eles propõem que aumente
mos o valor da CIDE para os Municípios, com o intuito
de que seja aplicado no sistema viário, eliminando en
garrafamentos e outros problemas do. transporte ur
bano. Desejam também a desoneração das tarifas do
transporte coletivo, tal como ~conteceem relação aos
itens da cesta básica, e, de igual forma, da folha de
pagamento das empresas que prestam esse serviço,
a fim de tributar o faturamento e, por conseguinte, re
duzir o preço do óleo diesel.

Sr. Presidente, alérndesse encontro que será
realizado no dia 24, ocorrerá o encontro nacional em
Vitória, no Espírito Santo. Esse importante .encontro
acontecerá entre os dias 13 e 17. Estaremos presen
tes no evento representando á Comissão de Desen
volvimento Urbano e InteriBrpara essa que considero
a discussão número um deste segundo semestre, na
Câmara dos Deputados: o barateamento e a mobili
dade do transporte urbano da Capital e dos Municípi
os da Bahia.

O SR.INALDO LEITÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Tem
V.Exa. a palavra.
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o SR. INALDO LEITÃO (Bloco/PL - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, há exatamente 8 anos fa
lecia na Paraíba o então Governador, ex-Deputado
Federal, ex-Senador da República, ex-Prefeito de
Souza, o companheiro Antonio Mariz, que deu brilho
a esta Casa por 4 Legislaturas.

Durante a Assembléia Nacional Constituinte,
S.Exa. se firmou nesta Casa como Constituinte nota
10, aquele que mantinha - e disso não abria mão,
por princípio - o compromisso com os trabalhadores
e com o futuro deste País.

Por isso, este dia, 16 de setembro, para nós é
marcado pela tristeza e pelo pesar pelo prematuro e
traumático falecimento do grande e eterno líder
Antonio Mariz, que deixou na Terra exemplo de de
cência, dignidade, postura ética, lealdade e defesa
da verdade, deixando também vários amigos e eter
nos admiradores neste País.

Deixo aqui, Sr. Presidente, o registro da histó
ria de um homem que dignificou a vida pública como
Prefeito, Governador, Senador, mas sobretudo
como Deputado Federal, por 4 Legislaturas, na Câ
mara dos Deputados, sua Casa preferida.

Antonio Mariz, nosso eterno líder, é exemplo a
ser seguido por todos nós.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, vamos encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Está encerrada a votação.

Quem não votou agora, não se preocupe. Com
o registro do voto na matéria seguinte, a ausência a
esta votação estará justificada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Mesa vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM

Sim 59
Não: 243
Abstenção 2
Total 304

É Rejeitada a Emenda nQ02, Destacada.

- ---. --.. --- ... -

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : MPV NQ 126/2003 - DVS - PFL 
Emenda nQ2
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 13:07
Inocêncio Oliveira -16:00
Resultado da Votação
Sim 59
Não 243
Abstenção 2
Total da Votação 304
Art. 17 2
Total Quorum: 306
Obstrução 23

Orientação
PT - Não
PMDB- Não
PFL - Obstrução
PSDB-Sim
PTB-Não
PP - Não
PUPSL- Não
PPS - Liberado
PSB- Não
PDT - Não
PCdoB-Não
PRONA-Sim
PV -Não
GOV. - Não

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL PUPSL Não
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 7
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PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Não
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Vic Pires Franco PFL Obstrução
lé Geraldo PT Não
lé Uma PP Não
lequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Dr. Ribamar Alves PSB Não
Eliseu Moura PP Não
Gastão Vieira PMDB Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 13
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AMAZONAS

Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Total Amazonas: 2

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Casara PSDB Sim
Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMOB Não
Total Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Abstenção
Nilson Mourão PT Não
Ronivon Santiago PP Não
lico Bronzeado PT Não
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Homero Barreto PTS Não
Kátia Abreu PFL Obstrução
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PSC Não

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Ariosto Holanda PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio ArrudaPCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Vicente Arruda PSDB Não
lé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 14

PIAuí

Átila Ura PSDB Sim
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Não
Mussa Demes PFL Obstrução
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE
Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Múcio Sá PTB Não
Ney Lopes PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
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Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17
Joaquim Francisco PTB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Maurício Rands PT Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Roberto Freire PPS Sim
Total Pernambuco: 11

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas: 2

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Total Sergipe: ·6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Não
Fábio Souto PFL Obstrução
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução

Jonival Lucas Junior PTB Não
José Rocha PFL Obstrução
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Não
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PFL Não
Robério Nunes PFL Obstrução
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 26

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
César Medeiros PT Não
Edmar Moreira PL PLlPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Não
Ivo José PT Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PLlPSL Não
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PLlPSL Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer por Não
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTS Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Roberto Brant PFL Obstrução
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Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 34

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
Manato PDT Não
Nilton Baiano PP Não
Total Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
DeleyPV Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Paes PSDS Sim
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Fernando Lopes PMDB Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
José Divino PMDB Não
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Obstrução
Sandro Matos PMDB Não
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim

Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arlindo Chinaglía PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Carlos Sampaio PSDB Obstrução
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano lica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Sim
Mariângela Duarte PT Não
Nelson MarquezeHi PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Salvador limbaldi PTB Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Sim
lulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 45

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Não
Ricarte de Freitas PTB Não
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Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
João Campos PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Murilo lauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTB Não
André lacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
DilceuSperafico PP Não
Dr. Rosinha PT Não
Dra. Clair PT Não
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Iris Simões PTS Não

José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP Não
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odilio Balbinotti PMDB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 25

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
Ivan Ranzolin PP Não
Jorge Boeira PT Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Vignatti PT Não
lonta PP Sim
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Sim
Henrique Fontana PT Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Abstenção
Luis Carlos Heinze PP Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDS Não
Milton Cardias PTS Não
Onyx Lorenzoni PFL Obstrução
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 19
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É importante, Sr. Presidente, porque estão
Destaque de bancada do PFL: ocorrendo coisas inacreditáveis. Como vimos na vo-

Sr. Presidente, tação anterior, sem entrar no aspecto do ato malicio-
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos so - e não existe definição jurídica no Brasil -, mas

do art. 161, § 2º do Regimento Interno, destaque para principalmente no aspecto do confisco legal, isto é
votação em separado, DVS, do art. 4º da Medida Pro- simplesmente ridículo: nós vamos assumir com o di-
visória nº 126, de 2003. nheiro do povo o calote que as empresas venham a

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2003. dar em seus credores. Não podemos assumir o papel
_ Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL. de caloteiros. Se a empresa não tem dinheiro para

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So- saldar suas dívidas, que feche as portas e declare
bre a mesa requerimento nos seguintes termos: logo falência. Mas não é possível que se quite as dívi-

Sr. Presidente, das com o dinheiro do povo, dinheiro esse que seria
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos destinado à educação, à saúde, ao Fome Zero e a ou-

do art. 185, § 4º do Regimento Interno da Câmara dos tros instrumentos sociais que o Governo dispõe e
Deputados, que seja concedida verificação de vota- para os quais devemos dirigi-lo.
ção do destaque da bancada do PFL à MP nº Por isso, Sr. Presidente, o PFL tem sempre des-
126/2003, que solicita a supressão do art. 4º da referi- tacado suas matérias e, por meio deste destaque, so-
da MP 126/2003, antes do decurso de 1 hora. licita ao Plenário que as votações sejam nominais.

sala das Sessões, em 16 de setembro de 2003. Temos que assumir nossa postura na frente do
_ Assina: Moroni Torgan, Vice-Líder do PFL. eleitorado. O PFL não tem receio algum de assumir

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra suas posições perante o povo brasileiro, não nos en-
pela ordem. vergonhamos dos posicionamentos que tomamos,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem porque temos convicção de estar aqui para defender
V.Exa. a palavra. os interesses do povo, para honrar seu chamado.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi- Acreditamos que todos os outros partidos também
são do orador.) - Sr. Presidente, me abstive na vota- têm essa convicção. Então, queremos propiciar, por
ção anterior. meio da votação nominal, a oportunidade de mostrar

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ De- sua cara ao povo brasileiro,.sendo identificados em
putado Babá votou com seu partido na votação ante- todas as votações, para que as pessoas dêem seu
rior. Então, V.Exa. se absteve? apoio ou façam sua crítica nas ruas. Não estamos

O SR. BABÁ _ Sim, só para registrar minha aqui para julgar ninguém, mas queremos que o povo
abstehção. brasileiro tenha o direito de nos julgar. Disso não abri-

O SR. ABELARDO LUPION (PFL - PR. Pela mos mão.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na Obrigado, Sr. Presidente.
votação anterior, votei com meu partido. O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

O SR. COLBERT MARTINS (PPS _ BA. Pela peço a palavra pela ordem.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
acompanhei o PPS. V. Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
tado Moroni Torgan, que falará a favor. S.Exa. dispôe votação anterior, votei com a bancada.
de até 3 minutos. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi- Mesa solicita aos Parlamentares que não justifiquem
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- sua ausência na votação, porque, na próxima, esta
dos, na verdade, este é um requerimento que o PFL será computada.
encaminha para votarmos nominalmente o próximo O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
destaque. Dessa maneira, podemos marcar nossa di- Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
gital e mostrar ao País nossa cara. Não vejo por que Luiz Sérgio, que falará contra a matéria.
tenhamosde nos esconder atrás de votações simbóli- O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
caso Acredito que a população esteja querendo saber orador.) - Sr. Presidente, com relação a esta matéria,
o que seu representante faz nesta Casa. existem a versão e o fato. A versão é que há setores



47500 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

do PFL preocupados com a redação. O fato é que se
tores do PFL querem continuar obstruindo para impe
dir que votemos o que o Brasil espera, a reforma tribu
tária.

Por isso, votamos "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o requerimento. Para orientar a bancada,
concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PFL é autor do requeri
mento para que seja verificada a votação. Primeiro,
se utiliza do Regimento Interno, como todos os parti
dos nesta Casa. Depois, não podemos realizar esta
importante votação. Queremos verificar a votação do
destaque do art. 4º, que diz o seguinte:

"Dará o Governo o direito de decidir,
em casos similares ou iguais, se o Governo
concede ou não o crédito que está sendo
aprovado por esta medida provisória".

Disse muito bem o Deputado Moroni Torgan:
queremos que a sociedade saiba quais os Deputados
que votam a favor de artigo, certamente inconstitucio
nal, que dará poderes exagerados ao Presidente da
República para decidir, em casos iguais, quem terá
direito ao crédito autorizado pelo Governo.

Por isso, o PFL é favorável ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o dispositivo destacado.
"Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a fi

xar critérios de suspensão e cancelamento da assun
ção a que se refere esta Medida Provisória."

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE
(Inocêncio Oliveira) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB.;... RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Relatorfalará, representando o Governo, para rejeitar
este destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Luiz Sérgio, que falará contra a matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apenas para reafirmar o
que já falei há poucos minutos: existe uma versão e

um fato. O fato concreto é que setores do PFL que
rem obstruir para impedir que possamos limpar a pau
ta e votar a reforma tributária. Por isso, somos contra
a emenda e a favor do destaque do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para encaminhar a favor do destaque, concedo a pa
lavra ao nobre Líder do PFL, Deputado José Carlos
Aleluia.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Congresso Nacional existe para legislar
sobre o espaço no qual o Poder Executivo tem poder
de arbítrio. Percebam a preciosidade do que estabe
lece o art. 4º desta medida provisória: fica o Poder
Executivo autorizado a fixar critérios de suspensão e
cancelamento da assunção a que se refere esta me
dida.

Esta é uma lei delegada, e o Poder Executivo
Federal poderá, ou não, assumir os ônus decorrentes
dos sinistros envolvidos nessa medida provisória. O
mais grave, no entanto, é que o Poder Executivo fica
com este poder ilimitado, o Governo do Presidente
Lula e o de seu sucessor, até o dia em que o Congres
so volte a acordar e perceba que não pode aprovar lei
dessa natureza para viger o resto da vida.

O gabinete português, no dia 27 de setembro de
2001, após os incidentes ocorridos em Nova Iorque e
Washington, reuniu-se e, excepcionalmente, permitiu
que por 1 mês - 1 mês! - o Governo assumisse o ris
co das empresas. Aqui, estamos dizendo "pelo resto
da vida". Até que morram, os contribuintes brasileiros
irão pagar: pagar com impostos, pagar com o suor,
pagar com o desemprego, pagar com obras de sane
amento, habitação e infra-estrutura não-realizadas o
seguro das empresas aéreas contra atos terroristas,
greves, distúrbios trabalhistas e contra algo que nin
guém sabe o que é - alguns disseram que pode ser
assédio, outros não sabem o que significa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse artigo tem
de ser retirado. Ontem, o Deputado Ibrahim Abi-Ackel
disse que as definições são tão ruins que poderíamos
estabelecer o tempo e deixar o Poder Executivo arbi
trar, mas não de modo ilimitado, determinando o valor
em 3 bilhões de dólares.

Os Deputados da Comissão Mista de Orça
mento - vejo muitos deles no plenário; é o caso do
Deputado Luiz Carreira - sabem da dificuldade para
investir no País. Este ano, o Governo Lula não des
tinará nem 3 milhões de reais, no Brasil, para o cus
teio das áreas de saúde, educação, infra-estrutura e
saneamento. Essa medida provisória entrega de
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bandeja 3 milhões de reais ao seguros de empresas
aéreas.

Portanto, o PFLpede para retirar do texto o
art.4Q

•

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Rela
tor, Deputado Paulo Delgado, que falará contra a
matéria.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, só é possível continuar ouvindo o nobre Lí
der do PFL insistir em dizer que há equívoco da me
dida provisória porque há certa máxima no Direito
Internacional segundo a qual é nulo o consentimen
to de quem erra. Digo mais: é nula a observação de
quem obstrui a votação de determinada medida pro
visória, porque deseja examinar outra.

O PFL já apreciou a medida provisória que ora
critica, Reeditada, agora ao seu texto foi acrescen
tada a expressão "eventos correlatos", que faz parte
das cláusulas de seguro internacionais e que o Bra
sil subscreveu na condição de membro de uma
agência internacional de aviação, sob a proteção da
Organização das Nações Unidas.

A lATA tentou construir um seguro que fosse
protegido pela ONU. O valor que conseguiu apurar
em Londres, no mercado de seguros, oligopolizado,
foi 1,5 bilhão de dólares por aeronave.

O Governo brasileiro, em negociação mais efi
caz, reduziu a cobertura para 1 bilhão de dólares e
retirou do pagamento do prêmio 90 milhões de dóla
res, porque as companhias estavam constrangidas
a restituí-lo a fim de poderem voar para o exterior ou
ser aceitas como membro de organizações interna
cionais.

Ora, não é possível considerar a medida fora de
um primeiro foco, o terrorismo e a guerra, e sob um
segundo aspecto, as regras internacionais de seguro
na área de aviação. Conforme disse, só existe uma
empresa no mundo com tal capàcidade. Quem vai se
gurar algo passível de ato terrorista?

Lembro ao nobre Líder do PFL e a outros De
putados que ainda têm dúvidas sobre a legitimidade
do alcance e a justeza das normas jurídicas brasilei
ras às condições de seguro internacional que, no
caso de guerra ou de vôos para zonas de conflito
crônico - existem diversas áreas do mundo nessa
situação - o seguro não cobre as companhias aére
as, o seguro não é pago 130 contrato é rescindido.
Ou seja, a possibilidade de rescisão do seguro é

permanente. Quem não tem ou já teve um seguro
de automóvel, quem não tem ou já teve um seguro
contra roubo ou não conhece alguém que teve? A
possibilidade de rescisão do seguro é inerente à sua
própria natureza. Ora, se ela existe na norma do se
guro comum, por que não para uma república inde
pendente e presidencialista como a brasileira? Se
outros Governos têm esse poder, por que não o dar
mos ao nosso Governo, ouvido o Ministério da Defe
sa, avaliadas as condições internacionais?

O risco que hoje esvazia as aeronaves e eleva
o seguro às alturas pode diminuir. E,se ele se redu
zir, o Governo pode, a qualquer tempo, revogar a
medida provisória.

Esse é o aspecto principal desse artigo. Por
isso, é essencial que ele continue a existir para pro
teger o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para orientar a bancada, concedo a palavra ao no
bre Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, inicio minha de
fesa do destaque a partir da divulgação do texto
que li ontem, em que se afirma o seguinte sobre a
votação da reforma tributária nesta Casa: "E é
bom que a Câmara termine a votação do jeito que
puder, para que.nos debrucemos erepactuemos a
reforma tributária aqui" - aqui, ele diz, no Senado
- "em bases racionais" - ele diz que não há bases
racionais na Câmara dos Deputados - "sustentá
veis, em bases de equilíbrio, de diálogo, pois não
é mais uma questão de Governo ou oposição des
se ou daquele partido".

Quem afirmou que a Câmara dos Deputados
não opera em bases racionais sustentáveis, em ba
ses de equilíbrio e de diálogo não é nada mais,
nada menos que o SenadorAloizio Mercadante, lí
der do Governo.

Talvez, seja por isso, Sr. Presidente, que a Opo
sição não tenha. conseguido, até agora, avançar na
votação da medida provisória sob exame. Até alguns
Parlamentares da base do Governo demonstraram
dificuldade em votar certos artigos e parágrafos des
sa medida provisória.

Esse destaque suprime um artigo que, a nosso
ver, éinconstitucional, pois diz:

"Art. 4° Fica o Poder Executivo autori
zado a fixar critérios de suspensão e cance
lamento da assunção a que se refere esta
Medida Provisória".
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Ou seja, dá-se ao Presidente da República o po
der de tratar de forma diferente casos iguais ou seme
lhantes, e não é isso o que diz a Constituição brasilei
ra, Sr. Presidente.

Espero que o Senador Mercadante esteja er
rado, até porque votei contra a reforma tributária
por aumentar a carga tributária do contribuinte. Mas
talvez ele tenha razão quando diz que não há bases
racionais sustentáveis em bases de equilíbrio de
diálogo na Câmara dos Deputados, porque as
questões são claras, como é o caso da expressão
"atos maliciosos". O Relator foi claro e objetivo, é
uma tradução da língua inglesa, não faz parte da
língua portuguesa.

Portanto, a supressão do art. 4º é fundamental
para que iguais sejam tratados igualmente; para que
uma empresa não tenha um benefício em detrimento
de outra. Por isso, Sr. Presidente, apresentamos o
destaque e esperamos vê-lo aprovado nesta tarde.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o PFL?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
sua paciência e observação, deve ter percebido que
estamos votando um projeto que, infelizmente, não
consegue ser entendido até mesmo por alguns dos
que aqui estão.

Estamos pegando 1 bilhão de dólares, o que
corresponde a 3 bilhões de reais, do Orçamento.
Um bilhão de dólares é mais ou menos metade do
que se gastou na Usina de Xingó. V.Exa. vê que é
muito dinheiro. Pois estamos pegando 1 bilhão de
dólares, 3 bilhões de reais, e colocando em disponi
bilidade para cobrir tudo de uma aviação pequena,
enquanto o Governo americano, com uma aviação
infinitamente maior, dispõe do mesmo 1 bilhão de
dólares. E não se estabelece nem prazo; é pelo res
to da vida, enquanto quiser assim S. Exa. o Presi
dente da República.

É evidente que o PFL deseja que esse artigo
seja retirado, e deseja mais: que se mudem as defini
ções e que se limite o tempo. Não podemos proteger
as empresas de aviação, fazendo com que o contri
buinte pague o seu seguro. Não é assim que se pro
cessam as coisas nos outros países, mas no Brasil,
infelizmente, o Governo resolveu ser generoso com o
dinheiro do contribuinte, com o dinheiro que iria para

a habitação, para o saneamento, para a reforma
agrária.

Portanto, nós, do PFL, somos favoráveis ao
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que forem pela manutenção do art. 4º
ou do texto do Relator permaneçam como se encon
tram; os que são contrários levantem o braço. (Pau
sa.)

ESTÁ MANTIDO O TEXTO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N2 126-A DE 2003

Dispõe sobre a assunção, pela
União, de responsabilidades civis peran
te terceiros no caso de atentados terro
ristas, atos de guerra ou eventos correla
tos, contra aeronaves de matrícula brasi
leira operadas por empresas brasileiras
de transporte aéreo público, excluídas as
emprésas de táxi aéreo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada, na forma e crité

rios estabelecidos pelo Poder Executivo, a assumir
despesas de responsabilidades civis perante tercei
ros na hipótese da ocorrência de danos a bens e pes
soas, passageiros ou não, provocados por atentados
terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos,
ocorridos no Brasil ou no exterior, contra aeronaves
de matrícula brasileira operadas por empresas brasi
leiras de transporte aéreo público, excluídas as em
presas de táxi aéreo.

§ 1º O montante global das despesas de res
ponsabilidades civis referidas no caput fica limitado
ao equivalente em reais a US$ 1,000,000,000.00 (um
bilhão de dólares dos Estados Unidos da América)
para o total dos eventos contra aeronaves de matrícu
la brasileira operadas por empresas brasileiras de
transporte aéreo público, excluídas as empresas de
táxi aéreo.

§ 2º As despesas de responsabilidades civis
perante terceiros, na hipótese da ocorrência de da
nos a pessoas de que trata o caput deste artigo, es
tão limitadas exclusivamente à reparação de danos
corporais, doenças, morte ou invalidez sofridos em
decorrência dos atos referidos no caput deste artigo,
excetuados, dentre outros, os danos morais, ofensa
à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respe
ito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao cré-
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dito e ao bem-estar, sem necessidade da ocorrência
de prejuízo econômico.

§ 3º Entende-se por atos de guerra qualquer
guerra, invasão, atos inimigos estrangeiros, hostili
dades com ou sem guerra declarada, guerra civil,
rebelião, revolução, insurreição, lei marcial, poder
militar ou usurpado ou tentativas para usurpação do
poder.

§ 4º Entende-se por ato terrorista qualquer ato
de uma ou mais pessoas, sendo ou não agentes de
um poder soberano, com fins políticos ou terroristas,
seja a perda ou dano dele resultante acidental ou in
tencional.

§ 5º Os eventos correlatos, a que se refere o ca
putdeste artigo, incluem greves, tumultos, comoções
civis, distúrbios trabalhistas, ato malicioso, ato de sa
botagem, confisco, nacionalização, apreensão, sujei
ção. detenção, apropriação, seqüestro ou qualquer
apreensão ilegal ou exercício indevido de controle da
aeronave ou da tripulação em vôo por parte de qual
quer pessoa ou pessoas a bordo da aeronave sem
consentimento do explorador.

Art. 2º Caberá ao Ministro de Estado da Fa
zenda definir as normas para a operacionalizaçlio
da assunção de que trata esta Lei, segundo dispo
sições a serem estabelecidas pelo Poder Executi
vo.

Art. 3º Caberá ao Ministro de Estado da Defesa,
ouvidos os órgãos competentes, atestar que a despe
sa a que se refere o art. 1º desta Lei ocorreu em virtu
de de atentados terroristas, atos de guerra ou even
tos correlatos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar
critérios de suspensão e cancelamento da assunção
a que se refere esta Lei.

Art. 5º Fica a União autorizada a emitir títulos
de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas ca
racterísticas serão definidas pelo Ministro de Estado
da Fazenda, para atender eventuais despesas de
responsabilidades civis perante terceiros na hipóte
se da ocorrência de danos a bens e pessoas, pas
sageiros ou não, provocados por atentados terroris
tas, atos de guerra ou eventos correlatos, contra ae
ronaves de matrícula brasileira operadas por empre
sas brasileiras de transporte aéreo público, excluí
das as empresas de táxi aéreo.

Art. 6º A União ficará sub-rogada, em todos
os direitos decorrentes dos pagamentos efetua-

dos, contra aqueles que, por ato, fato ou omissão
tenham causado os prejuízos pagos pela União ou
tenham para eles concorrido, obrigando-se a em
presa aérea ou o beneficiário a fornecer os meios
necessários ao exercício dessa sub-rogação.

Art. 7º Na hipótese de haver diferença positiva,
em favor de empresa aérea, entre o valor pago a tí
tulo de cobertura de seguros até 10 de setembro de
2001 e o valor pago a mesmo título após aquela
data, deverá aquela diferença ser recolhida ao Te
souro Nacional como condição para a efetivação da
assunção de despesas a que se refere o art. 1º des
ta Lei.

Art. 8º O art. 2º da Lei nº 9.825, de 23 de
agosto de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2º A receita a que se refere o art.
1º desta Lei destinar-se-á à amortização da
dívida pública mobiliária federal.

Parágrafo único. A receita a que se
refere o caput deste artigo poderá ser des
tinada para atender eventuais despesas
de responsabilidades civis perante tercei
ros na hipótese da ocorrência de danos a
bens e pessoas, passageiros ou não, pro
vocados por atentados terroristas, atos de
guerra ou eventos correlatos, contra aero
naves de matrícula brasileira operadas por
empresas brasileiras de transporte aéreo
público, excluídas as empresas de táxi aé
reo."(NR)

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 10. Fica revogada a Lei nº 10.605, de 18
de dezembro de 2002.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2003. 
Paulo Delgado, Relator.

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o

processado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Apresentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar queiram fazê-lo.
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APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS.:

AIC 852/2003

RIC 851/2003

R[C 853/2003

Rle 854/2003

PL 1982/2003

PlP 96/2003

INC 894/2003

INC 893/2003

Rle 855/2003

Vanessa Grazziotin

Maurício Quintella PRC 77/2003
Lessa
Reinaldo Betão

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Vicentinho

Eduardo Valverde

Perpétua Almeida

André Luiz

Perpétua Almeida

Geraldo Resende

Luiz Carlos Hauly

Ricardo Barros

_A!:!!9L . .__J:r:oposição__ Emer:tta . _
Dr. Evilásio e outros PEC 163/2003 Altera a redação do art. 69 da Constituição Federal, para

incluir o transporte público entre os direitos sociais.
Acrescenta artigo ao Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Pl 1980/2003 Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de
embalagens tipo "pet" recicladas, no percentual mínimo
de cinqüenta por cento, pelos fabricantes de
refrigerantes.
Solicita ao Senhor Ministro do Meio Ambiente
informações referentes à extração e exportação de
essência de Pau Rosa (Aniba rosaeodora Ducke).
Solicita a Senhora Ministra de Minas e Energia, no
âmbito' da Petrobrás, informações referentes à
exploração da bacia de gás do Uatumã.
Solicita da Senhora Ministra das Minas e Energia
informações referentes ao estudo de inventário completo
desenvolvido pela empresa FURNAS Centrais Elétricas
S. A. sobre o Rio Madeira.
Solicita da Senhora Ministra de Minas e Energia
informações referentes aos sistemas oriundos do projeto
"Ribeirinhas·,

Pl1981/2003 Dispõe sobre a participação dos sindicatos no sistema
de inspeção das disposições legais relativas às
condições de trabalho e à proteção dos trabalhadores no
exercício profissional.
Regulamenta a assistência judiciária internacional em
matéria penal, a ser prestada ou requerida por
autoridades brasileiras, nos casos de investigação,
instrução processual e julgamento de delitos, nas
hipóteses em que especifica, e estabelece mecanismos
de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de
lavagem de dinheiro.
Autoriza o Poder Executivo a criar a Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Vale do
Juruá, o Programa Especial de Desenvolvimento do
Vale do Juruá, nos Estados do Acre e do Amazonas, e
dá outras providências.

Pl 1983/2003 Dispõe sobre a instalação de sanitários para uso do
consumidor, nas agências bancárias.
Sugere ao Ministro Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome a adoção da Castanha do
Brasil no Programa Fome Zero.
Sugere ao Ministro da Educação o acompanhamento do
desenvolvimento do projeto de inclusão digital, "Solução
Interativa de Aprendizado" desencadeado pela iniciativa
privada, na Escola Estadual Professora Ruth Cabral
Troncarelli, na cidade de São Paulo.
Solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio sobre operações financeiras do
BNDES dirigidas a empresa detentora de concessão
pública, ALL - América Latina logística.

PL 1984/2003 Altera o inciso XIILdo arti~o 79 da Lei nº 9.610, de 19 de



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47505

Eduardo Valverde PL 1985/2003

Celso Russomanno REO 1182/2003

Leonardo Mattos REO 1183/2003

Professora Raquel REO 1184/2003
Teixeira
Vanessa Grazziotin SIT 9/2003

Fevereiro de 1998, e dá outras providências.
Altera a Lei 0 9 5.889, de 8 de junho de 1973, dando-lhe
a redação a seguir.
Solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei oQs
2787, de 1997, do Deputado Eduardo Jorge,
estabelecendo que o porte de armas de fogo legal será
exclusivo para militares e 1555, de 2003, do Senado
Federal, que dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o
Sistema Nacional de Armas SINARM, define crimes e dá
outras providências.
Requer a retirada de tramitação do projeto de lei de
complementar N.Q 82/2003.
Proíbe a prática e a exploração do jogo de bingo, de
caça-níqueis, do jogo do bicho e de outros jogos de
azar.
Dispõe sobre anúncios para a comercialização de
veículos automotores
Dispõe sobre a regulamentação das profissões de
Enólogos e Técnico em Enologia
Solicita autorização para realização de Sessão Solene
para comemorar o Dia da Criança.
Solicita do Tribunal de Contas da União - TCU
informação sobre auditoria realizada no Porto de
Manaus pela Secretaria de Fiscalização e
Desestatização.
Solicita informações ao Ministro das Comunicações.
Solicita informações ao Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio sobre recursos do BNDES à
empresas.
Solicita informação ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio sobre empresas devedoras ao
BNDES.
Requer a audiência da Comissão de Ciência e
Tecnologia,. Comunicação e Informática para o Projeto
de Lei nQ 1.503, de 2003.
Dispõe sobre o prazo para devolução de encomenda
pela contratada, em caso de impossibilidade de entrega,
e dáoutras providências.
Modifica a Lei nQ 10.671, de 15 de maio de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá
outras providências
Modifica aLei nQ 10.671, de 15 de maio de 2003, que
dispõe entre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá
ol)tras providências.
Altéra aredação do art. 20, da Lei n.Q 8.036, de 11 de
maio de 1990.
Acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 159, da Lei nQ 9.503,
de 23 de setembro de 1997.
S()licita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei nQs
2787, de 1997, do Deputado Eduardo Jorge,
estabelecendo que o porte de armas de fogo legal será
exclusivo para miliares e 1555, de 2003, do Senado
Federal, que dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o

PL 1987/2003

PL 1988/2003

Carlos PL 1986/2003Antonio
Bíscaia

Paulo Pimenta

José Ivo Sartori

Dr. Rosinha RIC 85612003
Dr. Rosinha RIC 857/2003

Dr. Rosinha RIC 858/2003

Corauci Sobrinho REQ 1185/2003

Ronaldo PL 1989/2003
Vasconcellos

Ronaldo PL 1990/2003
Vasconcellos

Ronaldo PL 1991/2003
Vasconcellos

Lobbe Neto PL 1992/2003

Lobbe Neto PL 1993/2003

Celso Russomanno REO 1186/2003
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Benjamin Maranhão REQ 1188/2003

Augusto Nardes

Walter Pinheiro

Walter Pinheiro

Walter Pinheiro

Perpétua Almeida

Neuton Lima

Luiz Carlos Hauly

Luiz Carlos Hauly

INC 895/2003

PL 1994/2003

PL 1995/2003

AIC 859/2003

REQ 1187/2003

INC 89612003

RIC 860/2003

RIC 861/2003

Sistema Nacional de Armas SINARM, define crimes e dá
outras providências, bem assim os projetos de lei que se
relaciona.
Sugere à Presidência da Repúblíca o encaminhamento,
ao Congresso Nacional, de Projeto de Lei que inclua a
artrite reumatóide crônica no rol de doenças graves
elencadas no § 1Q do art. 186 da lei nº 8.112/1990,
permitindo que o servidor acometido dessa doença
possa se aposentar por invalidez permanente, com
percepção de proventos integrais.
Acrescenta o art. 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, Código Penal.
Torna contravenção a exploração de loterias, sem a
devida divulgação de valores arrecadados,
acrescentando artigo ao decreto-lei n° 3688, 03 de
outubro de 1941.
Solicita informações ao Ministro da Previdência Social
sobre o balanço patrimonial da Fundação S/STEL,
entidade fechada de previdência complementar.
Requer, nos termos do art. 117, inciso XIX e § 39 , do
Regimento Interno, voto de regozijo e louvor para o Sr.
Manoel Carlos e o Sr. Ricardo Waddington pela autoria
da novela Mulheres Apaixonadas que aborda a temática
do desarmamento e da violência no Brasil.
Sugere ao Ministério da Saúde a realização de
vacinação de pessoas portadoras de deficiência física
contra a gripe e a pneumonia.
Requer revisão de despacho que determinou a
apreciação do PL1503/2003 que cria o registro digital do
voto, apenas pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação· CCJR.
Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça
sobre o cumprimento do acordo firmado entre a
Secretaria de Direito Econômico e o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica- CADE com a
AMBEV.
Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça
sobre o processo de investigação e concentração nº
08012.001697/2002-89 referente à aquisição da
Chocolates Garoto S/A pela Nestlé Brasil Ltda em
tramitação no Conselho Administrativo de Defesa
Econômica- CADE.
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VI ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PL PUPSL
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 3

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB
Babá PT
Nicias Ribeiro PSDB
Vic Pires Franco PFL
Zé Geraldo PT
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 6

AMAZONAS
Átila Lins PPS
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA
Casara PSDB
Total de Rondônia: 1

ACRE
Nilson Mourão PT
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSDB
Inácio Arruda PCdoB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 6

PIAuí

Júlio Cesar PFL
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PP
Lúcia Braga PMN
Ricardo Rique PL PUPSL
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Eduardo Campos PSB
José Múcio Monteiro PTB
Miguel Arraes PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PPS
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 7
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ALAGOAS

Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Jackson Barreto PTB
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Fábio Souto PFL
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Milton Barbosa PFL
Paulo Magalhães PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 15

MINAS GERAIS
Cabo Júlio PSC
Carlos Mota PL PUPSL
Carlos Willian PSB
Eduardo Barbosa PSDB
Fernando Diniz PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PP
Jaime Martins PL PUPSL
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mauro Lopes PMDB
Osmânio Pereira PTB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Saraiva Felipe PMDB
Total de Minas Gerais: 15

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PP
Marcus Vicente PTB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PMDB
Carlos Nader PFL
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Jufza Denise Frossard PSDB
Laura Carneiro PFL
Lindberg Farias PT
Maria Lucia PMDB
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Sandro Matos PMDB
Total de Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Arlindo Chinaglia PT
Bispo Wanderval PL PUPSL
Carlos Sampaio PSDB
Durval Orlato PT
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PMDB
João Batista PFL
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Ricardo Izar PTB
Teima de Souza PT
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 19

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Welinton Fagundes PL PUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 4
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DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

ACRE

PARÁ

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL
Francisco Garcia PP
Sitas Câmara PTB
Total de Amazonas: 3

João Correia PMDB
Total de Acre: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Paulo Marinho PL PUPSL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Antonio Cambraia PSDS
Arnon Bezerra PSDB
Gonzaga Mota PSDS
Manoel Salviano PSDB
Roberto Pessoa PL PUPSL
Rommel Feijó PSDS
Total de Ceará: 7

AMAPÁ

Davi Alcolumbre POT
Total de Amapá: 1

Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 4

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Sitvestri PPS
Colombo PT
Giacobo PL PUPSL
Hermes Parcianello PMDB
José Borba PMDB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Odílio Balbinotti PMDB
Paulo Bernardo PT
Total de PARANÁ 11
SANTA CATARINA
Ivan Ranzolin PP
Luci Choinacki PT
Paulo Bauer PFL
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Ronaldo Caiado PFl
Sandro Mabel PL PUPSL
Vitmar Rocha PFL
Total de Goiás: 9

DiSTRITO FEDERAL Darcísio Perondi PMDB

Alberto Fraga PMDB Francisco Appio PP
Tadeu Filippelli PMDB Henrique Fontana PT
Total de Distrito Federal: 2 Kelly Moraes PTB

Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Paulo Pimenta PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 11

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PP
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RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Marcondes Gadelha PTB
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PP
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL PUPSL
João Lyra PTB
José Thomaz Nonê PFL
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 6

BAHIA

Edson Duarte PV
Geddel Vieira Lima PMDB
João Carlos Bacelar PFL
Reginaldo Germano PFL
Total de BAHIA 4

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Herculano Anghinetti PP
Isaías Silvestre PSB
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Silas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 10

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Marcelino Fraga PMDB

Neucimar Fraga PL PUPSL
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Bispo Rodrigues PL PUPSL
Fernando Gabeira PT
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
Josias Quintal PMDB
Julio Lopes PP
Leonardo Picciani PMDB
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Dr. Pinotti PMDB
Enéas PRONA
Jefferson Campos PMDB
João Herrmann Neto PPS
Medeiros PL PUPSL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL PUPSL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Rubinelli PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Total de São Paulo: 13

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Total de Goiás: 1

PARANÁ
Eduardo Sciarra PFL
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA
Gervásio Silva PFL
Leodegar Tiscoski PP
Serafim Venzon PSDS
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT
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(Encerra-se a sessão às 16 horas e 34
minutos.)

171, 216, 226, 385 e 434; pela aprovação par
cial das de nºs 5, 9,14,19, 20,27, 29, 35, 40,
41,42,43,52,58,62,65,72,74,77,78,84,
85,89,92,97, 100, 101, 105, 109, 124, 126,
133, 137, 139, 141, 143, 144, 148, 159, 160,
162, 165, 167, 168, 169, 174, 178, 179, 180,
195, 204, 206, 208, 210, 217, 219, 220, 222,
224, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236,
237,241, 242, 244,245, 247,248,251, 253,
256, 257, 258, 264, 274, 277, 281, 282, 286,
301, 303, 306, 308, 309, 312, 316, 317, 343,
344, 346, 363, 365, 369, 371, 376, 380, 381,
382, 383, 391, 394, 395, 398, 399, 401, 406,
415,419,437, 438, 444,449 é 465; pela apro
vação desta, pela aprovação parcial da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 464, de
2001, apensada; com substitutivo; e pela inad
missibilidade das emendas de nsº 115e 182; e
pela rejeição das demais emendas apresenta
das e da Proposta de Emenda à Constituição
n.º 13, de 2003, apensada, contra os votos dos
deputados Antônio Carlos Magalhães Neto,
Gerson Gabrielli, José Roberto Arruda, Macha
do, Mussa Demes, Pauderney Avelino, Anto
nio Cambraia, Júlio Semeghini, Walter Feld
man, Anivaldo Vale e Eduardo Paes. (Relator:
Dep. Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de
Emenda à Constituição nºs. 464-A, de 2001
e 13, de 2003.

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!~ 41-8, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro tur
no, da Proposta de Emenda à Constituição n.º
41-A, de 2003, que altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação pela admissibilidade, com emen
das, contra os votos dos deputados Eduardo
Paes e Mendonça Prado (Relator: Deputado
Osmar Serraglio); e da Comissão Especial
pela admissibilidade das emendas apresenta
das, exceto as de nºs 115 e 182 e, no mérito,
pela aprovação das de nºs 18, 129, 135, 166,

Ata da 189!! Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 16 de sE~tembro de 2003

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 clc Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação da Votação

Érico Ribeiro PP
Francisco Turra PP
Júlio Redecker PSDB
Nelson Proença PPS
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 7

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer
ro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
hoje, terça-feira, dia 16, às 16h35min, com a seguinte

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira,
1 9 Vice Presidente, João Caldas, 49 Suplente de Secretário; Colombo,

§ 2 9 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 16 HORAS E 35 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PUPSL
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
MARIA HELENA PMDB



47512 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL PUPSL
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 7

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZEQU1NHA MARINHO PSC
Total de Pará: 12

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
HUMBERTO MICHILES PL PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARAPSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃOTOTAPP

JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdeB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PL PUPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PP
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
INÁCIO ARRUDA PCdeB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB

- - -------~ .. _------_._ .. __._-_._-------- ~ - - -------_.."._---_ .._-------- -_._.._._.__._------------_.~.-----_.,-_ ..__. __.----_.-,------.. '-'-,-~'-..,-~-,,:---
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VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 16

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIOSÁ PTB
NÉLlO DIAS PP
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PUPSL
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL PUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PL PUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PL PUPSL

MAURíCIO RANDS PT
MIGUEL ARRAES PSB
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de·Pernambuco: 18

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
JOÃO LYRA PTB
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL PUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 8

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PL PUPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT



47514 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 34

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
CABO JÚLIO PSC
CARLOS MOTA PL PUPSL
CARLOS WILLlAN PSC
CÉSAR MEDEIROS PT
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDMAR MOREIRA PL PUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PUPSL
JOSÉ M1LlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PL/PSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PL PLlPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PUPSL

MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO

FEU ROSAPP
IRINY LOPES PT
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NILTON BAIANO PP
ROSE DE FREITAS PSDB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PL PUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
BISPO RODRIGUES PL PUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DR. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES PMDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PLlPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
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JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
LAURA CARNEIRO PFL
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL PUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PMDB
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PL PUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DR. EVILÁSIOPSB
DA. HÉLIO PDT
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV

LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSORIRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 54

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
ALBERTO FRAGA PMDB
JORGE PINHEIRO PL PUPSL
MANINHAPT
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILlPPELLI PMDB
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
ENIO TATICO PTB



47516 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
Total de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL PUPSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
GIACOBO PL PLlPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETIO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTII PMDB
OLIVEIRA FILHO PL PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP

SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA
ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATII PP
JORGE BOEIRA PT
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
VIGNATII PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
ELlSEU PADILHA PMDB
FRANCISCO APPIO PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDODESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL PUPSL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATIOS PDT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 21

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 417 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

A Presidência suspende por 5 minutos a ses
são, até que a ata chegue, para ser lida.

(A sessão é suspensa.)
SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está

reaberta a sessão.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. LUIZ COUTO, servindo como 2º Secretá

rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Solici

to aos Srs. Deputados que venham ao plenário, para
que possamos atingir o quorum regimental e dar iní
cio à votação das emendas aglutinativas e dos desta
ques relativos à reforma tributária do nosso País.

SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dou
conhecimento à Casa do seguinte

Ofício nº 491/03 - CN

Brasília, em 15 de setembro de 2003.

"Sr. Presidente,
Comunico a V. Exa. e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados que, de acordo com o dispos
to no § 3º do art. 43 da Resolução do Congresso Naci
onal nº 1, de 2001 , com a redação dada pela Resolu
ção do Congresso Nacional nº 1, de 2003, fica aberto,
por 5 (cinco) dias úteis a partir desta data, o prazo
para interposição de recurso por 1/10 (um décimo)
dos representantes de cada Casa, para que seja
apreciado pelo Plenário do Congresso Nacional o
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2003, tendo
em vista publicação em avulsos, nesta data, do pare
cer da ComissãoMista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização.

Informo, ainda, que o recurso será recebido na
Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Exa.
protestos de estima e consideração. - José Sarney,
Presidente do Senado Federal".

SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-seàs

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Dimas Ramalho.

SR. DIMAS RAMALHO (PPS - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, os 12.600 funcionários do Banco Nossa
Caixa, no Estado de São Paulo, estão mobilizados
para que seja renovado o acordo coletivo de traba
lho e criada comissão paritária para discutir as ade
quações no plano de cargos e salários, as mudan
ças no plano de saúde para os funCionários da ativa
e aposentados e, também, as mudanças ocorridas
tanto no Regime Geral da Previdência Social como
na legislação dos fundos de pensão e a conseqüen
te adequação ao fundo de pensão da instituição fi
nanceira, o ECONOMUS.

Mais de mil funcionários do banco estiveram
reunidos no último dia 23 de agosto, em São Paulo,
num encontro nacional convocado pelo COREP,
pela Federação dos Bancários de São Paulo e dle
Mato Grosso, por sindicatos, pela Associação dle
Gerentes, pela Associação dos Funcionários Apo
sentados e pela União dos Servidores da Nossa Ca
ixa. Durante mais de 4 horas, os funcionários dlo
banco debateram a situação da· instituição e as pro
postas já citadas, que foram aprovadas por unanimi
dade e que serão encaminhadas à·direção da Nos
sa Caixa.

Sr. Presidente, a Nossa Caixa se situa entre
os 10 maiores bancos do País, com um ativo de R$
23,8 bilhões e um patrimônio líquido de R$ 1,6bi
Ihão. Nos primeiros 7 meses deste ano, o banco
apresentou lucro de R$ 306 milhões. Como banco
público de São Paulo, a Nossa Caixa repassou ao
Tesouro Estadual, a título de juros sobre capital, no
primeiro semestre deste ano, um total de R$ 78 mi
lhões. E· esse crescimento significativo da Nossa
Caixa como instituição pública de crédito no ranking
dos maiores bancos brasileiros se concretizou pelo
alto grau de profissionalização de seus atuais e
ex-funcionários.

Ao aprovarem o conjunto de reivindicações, os
funcionários deram uma demonstração de unidade
e de conhecimento profundo da realidade da impor
tância da Nossa Caixa para o povo paulista. As pro
postas amadurecidas pelo constante debate entre
as entidades representativas da categoria evidenci
am o compromisso dos funcionários em continuar
trabalhando para que a Nossa Caixa continue como
o principal banco público de SãOPaulo.
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Nossa expectativa, Sr. Presidente, é que a di
reção da Nossa Caixa respeite as reivindicações de
seus funcionários e abra um processo de negocia
ção. Se o banco vem atingindo lucro e se constituin
do em importante referência para o desenvolvimento
econômico de São Paulo, é graças ao trabalho de
seus funcionários, tanto da ativa como aposentados,
que se dedicaram por longos anos para atender da
melhor forma possível aos anseios do povo paulista.

Muito obrigado.

SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com muita alegria que venho a
esta tribuna homenagear um dos mais antigos veí
culos de comunicação do Estado de Mato Grosso
do Sul e que, no último sábado, dia 13, comemorou
46 anos de fundação.

Refiro-me à Rádio Clube de Dourados, que
tem como Diretor-Presidente o radialista Jorge Anto
nio Salomão e tem sido, ao longo destas quase cin
co décadas, uma verdadeira escola de rádio e de
jornalismo para muitos profissionais que hoje atuam
em várias regiões do País.

A Rádio Clube de Dourados, por muitos anos,
foi a principal - senão a única - fonte de informação
e entretenimento de moradores de uma vasta região
ao sul do então Estado de Mato Grosso. Numa épo
ca em que a energia elétrica ainda não estava dis
ponível para a maioria das residências, a televisão
era uma promessa, e os jornais impressos ainda
não circulavam na região com periodicidade diária, a
Rádio Clube de Dourados já praticava o jornalismo
em tempo real, veiculando notícias locais no mo
mento em que elas estavam acontecendo, enquanto
as nacionais e internacionais eram fornecidas via te
lex por agências, como a France Press.

Esse pioneirismo da Rádio Clube, Sr. Presi
dente, nobres Sras. e Srs. Deputados, foi responsá
vel por campanhas memoráveis. Exemplifico citando
as campanhas de apoio aos flagelados da cidade de
Porto Murtinho, quando a emissora arrecadou, em
diversas oportunidades, caminhões de alimentos e
agasalhos para serem distribuídos a população da
quela cidade que, à época, sofria com inundações
anuais.

É importante ressaltar que à frente dessas e
de outras iniciativas de grande alcance sempre este
ve a figura incansável de Jorge Antonio Salomão,
que ainda hoje, aos 87 anos de idade, faz ecoar sua
voz firme e segura no programa Falando Sério, em

que, com imparcialidade, aborda fatos ligados às
mais diferentes áreas - economia, política, costu
mes, lazer, sociedade etc.

Um dos programas históricos da Rádio Clube
e que sempre manteve os ouvintes bem informa
dos é o Fatos e Notícias, que agora está de volta
à programação da emissora. Esse noticiário, que
começa às 6h e vai até as 7h diariamente, sob o
comando de radialistas experientes, cuja equipe é
composta de Albino Mendes, Bete Salomão, Ro
berto Padim e Silva Júnior, tem a cobertura de
Campo Grande sob a responsabilidade do jornalis
ta Mário Mendonça.

Traço apenas um breve panorama sobre essa
emissora pioneira. Na verdade, muito teríamos a di
zer sobre a luta inicial que seus dirigentes travaram
numa época em que nem estradas pavimentadas
existiam, o que causava sérias dificuldades, como,
por exemplo, demora na chegada de uma peça da
nificada para reposição.

A verdade é que a Rádio Clube de Dourados
superou todos esses momentos e continua sendo
referência obrigatória no meio radialístico e de co
municação em Mato Grosso do Sul, razão por que
externamos as homenagens desta Casa, com a
anuência de V.Exas., aos seus dirigentes e demais
membros da equipe, com votos de que continuem
fazendo o verdadeiro radialismo, superando obstá
culos e, cada vez mais, sendo vencedores, como
sempre o foram.

O outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Pre
sidente, também está relacionado com um veículo
de comunicação.

Na tradição do PPS, a liberdade de imprensa e
a liberdade de expressão são valores inalienáveis,
fazem parte da nossa convicção e devem estar na
base de qualquer sociedade que se queira demo
crática e dinâmica. Atentar contra elas é resvalar no
fascismo, no obscurantismo - e os brasileiros já so
freram na próprio pele os seus resultados maléficos.

Entretanto, ser entusiasta da liberdade não
significa perder o espírito crítico quando, em seu
nome, são realizadas ações que reafirmam precon
ceitos, ferem, agridem, buscam construir imagens
falsas com um único objetivo: o de desmoralizar ci
dadãos, líderes políticos da comunidade, homens
públicos ou gente do povo.

Creio que o artigo O novo coronelismo, de
autoria do colunista Diogo Mainardi, publicado na re
vista Veja, Edição nº 1.819, assume um pouco tais
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características. Sacrifica a informação pela afirma
ção ideológica e pela mistificação, envereda na ten
tativa de criar polêmica, como se esta, por si só, ga
rantisse prestígio perante os leitores e a sociedade.
Argumentos podem até ser bem erigidos, porém, se
não amparados na vida e na realidade, eles se con
vertem em castelos de cartas, em estátuas de areia,
em desprezível jogo de palavras.

Um desatino! É o que podemos concluir quan
do Mainardi tenta imaginar o Ministro Ciro Gomes
como alguém que emprega parentes e amigos para
manter aparato regional de poder. Esquece-se de
que Ciro Gomes disputou duas eleições presidenci
ais, chegando a obter cerca de 10% dos votos naci
onais, e há muito deixou de ser um político limitado
a apenas um Estado. Queira ou não queira o colu
nista, em Veneza ou em qualquer outro lugar da Itá
lia, longe do Brasil, Ciro Gomes é um dado concreto
da política nacional, discordemos dele ou não.

Represento o povo do Estado de Mato Grosso
do Sul, mas tive minha formação profissional na Uni
versidade Federal do Ceará, lá iniciei minha militân
cia política, e conheço muito bem a caminhada dos
Gomes. De família de funcionários públicos, de clas
se média, tanto Ciro como seus irmãos consolidam
seus nomes pela força de suas idéias, pela capaci
dadedemobilizar, de formular pensamentos e
ações políticas inovadoras. Seria interessante, por
exemplo, que Mainardi, não querendo reconhecer o
trabalho de Giro Gomes, fosse ver de perto a admi
nistração de Cid Gomes na Prefeitura de Sobral.
Com certeza, por lá não encontraria nenhuma som
bra de coronel, mas de um político moderno, atina
do com O seu tempo, distante dos padrões conven
cionais e do mandonismo.

A linha mestra da argumentação de Mainardi
choca-se com o bom senso. Se fosse verdadeiro o
fato de que Ciro Gomes organizou o seu Ministério
com um pequeno círculo de amigos, certamente já
teria sido defenestrado do cargo pelo Exmo. Sr. Pre
sidente da República. Talvez Mainardi não saiba,
mas Ciro Gomes não é do PT, partido que não cos
tuma deixar que espaços de poder se desloquem
muito de suas mãos.

Todo homem público é alvo de críticas, e é
bom que seja assim. Porém, não é pedagógico que
a crítica seja apenas uma manifestação de precon
ceito.

Nesse artigo, Mainardi foi preconceituoso em
relação à verdade, aos nordestinos e ao Nordeste.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SR. GERALDO THADEU (PPS - MG. Sem re
visão do orador.) - SI'. Presidente, na semana pas
sada, apresentamos requerimento de formação de
Comissão Externa para apurar o caso, muito noticia
do, do chinês Chang, naturalizado brasileiro, que
acabou falecendo após ser torturado num presídio
do Rio de Janeiro.

Peço a V.Exa. providências para que o reque
rimento seja submetido à votação, a fim de que o
Congresso Nacional possa acompanhar o caso.

SR. ROBÉRIO NUNES (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho a esta tribuna registrar com grande sa
tisfação que, nesse último final de semana, estive
no Município de Tanque Novo para participar da
convenção do PTdoB.

A convenção contou com minha presença,
juntamente com o ex-Prefeito João Neves de Oli
veira, mais conhecido como Juca, que, desde o
primeiro mandato, muito tem lutado e feito pelo
povo de Tanque Novo, seu filho Eucio, que é a es
perança política da população do Município, além
de lideranças políticas, jovens, Vereadores, cami
nhoneiros e amigos.

Em Tanque Novo, pude encontrar uma verda
deira multidão presente no ato. Cerca de 1.500 pes
soas foram ali agradecer de forma carinhosa as
obras que consegui levar para o Município, junta
mente com o amigo Juca.

SI'. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é
a maior recompensa que um político pode receber.
Nossos esforços diários, nossas noites perdidas tor
nam-se gratificantes quando encontramos a grati
dão estampada no semblante de povo humilde, que
nada mais quer além de respeito e atenção.

Quero por fim agradecer o apoio e o carinho
recebido da população, que sempre foi receptiva e
hospitaleira, e parabenizar toda a comunidade, em
especial o querido amigo Juca.

Muito obrigado.

SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - SI'. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, há 50 anos o Brasil assistia ao sur
gimento de uma emissora de televisão que já nascia
grande. Grande em tecnologia e grande em projetos
que fizeram escola na televisão brasileira.
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A Record traz em seu legado o pioneirismo na
transmissão ao vivo de eventos esportivos, teleno
velas, programas humorísticos e de calouros.

Também a música popular brasileira, nesta
data, reverencia a emissora que, numa guinada es
petacular, deixou de lado os sucessos internaciona
is que embalavam o mundo e iniciou o processo que
marcaria a história da MPB ao revelar cantores
como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso e
o atual Ministro da cultura, Gilberto Gil, dentre ou
tros, sem que deixasse de reconhecer os intérpretes
que já faziam sucesso na época.

Tanto sucesso só poderia colocar a Rede Re
cord na liderança da comunicação no Brasil. Uma
capacidade que se firmou ao transpor as dificulda
des decorrentes de três incêndios consecutivos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
passadas 5 décadas, a Record ainda é um símbolo
nacional, tem as mesmas premissas que marcaram
seus primeiros anos e continua sendo fonte de reve
lação de cantores, artistas, apresentadores e jorna
listas que, além de brilharem em sua tela, hoje são
expoentes em outras redes.

Passados 50 anos, a Record tornou-se uma
rede com mais de 70 emissoras espalhadas pelo
Brasil, cobrindo o território nacional de Norte a Sul,
de Leste a Oeste, transmitindo com independência
o que a sociedade brasileira precisa conhecer.

Na Bahia, Sr. Presidente, assistimos ao surgi
mento da Record que incorporou a TV Itapoan, des
de o início contando com equipamentos de última
geração, investindo em programação de qualidade,
com seu sucesso marcado por um corpo técnico do
mais alto nível, que atua nos diversos setores admi
nistrativos e operacionais.

Sem que precisemos de imposições legais, a
Record tem buscado preservar a identidade e a cul
tura do povo baiano, ao mesmo tempo em que de
senvolve trabalho voltado para a defesa dos interes
ses da população, preservando os valores essencia
is da vida hUmana, tão deteriorados pela cultura mo
derna.

No nosso Estado, destacamos o projeto de nú
cleo de teledramaturgia responsável por divulgar a
cultura e os artistas baianos, ressaltando nessa
área a novela Marcas da Paixão, que teve cenas
gravadas na cidade de Juazeiro, com atores baia
nos e de outros Estados.

Não há fronteiras no século XXI para quem
continua ousando e tem capacidade para tal. A Re
cord está também na África, na Europa, no Japão e
nos Estados Unidos de onde, por intermédio da re
vista eletrônica Fala Brazuca, é mostrado semanal
mente como vive o brasileiro longe do seu País.

Certamente o Senhor Deus continuará a aben
çoar todos os projetos da Rede Record de Televi
são, colocando-a em posição de destaque nos ce
nários nacional e internacional.

Continuem nessa força, varões valorosos!

SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, foi com muita alegria que li re
centemente, na imprensa nacional, notícia sobre a
intenção do Governo Federal de estudar a implanta
ção do Fundo de Educação do Ensino Básico. Não
que eu concorde com a necessidade de um novo
fundo, mas sim com o objetivo de ampliar os recur
sos para a educação pré-escolar.

Tal informação teve como fonte o Diretor do
Departamento de Acompanhamento do Fundo de
Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fun
damentai e de Valorização do Magistério (FUNDEF)
do Ministério da Educação, Francisco das Chagas
Fernandes. O Diretor, que participou recentemente
do seminário nacional sobre financiamento da edu
cação infantil, promovido pela Comissão de Educa
ção e Cultura, afirmou que o Governo Federal está
estudando o uso de recursos da União para comple
mentar o que já é destinado por Estados e Municípi
os ao financiamento da educação. O cálculo do va
lor levaria em conta um investimento mínimo por
aluno, que ainda não está definido, e a previsão de
matrículas para os próximos 4 anos.

Dos R$ 50 bilhões para a área educacional no
País no ano de 2000, 3 bilhões foram utilizados no
pagamento do salário-educação. Desses recursos, o
ensino superior ficou com 20%, e o ensino funda
mentai gratuito, que atende a uma média de 45 mi
lhões de alunos, recebeu cerca de R$ 35 bilhões.
Esse valor representou uma média de R$ 770,00
por aluno ao ano, o que daria uma mensalidade de
R$ 64,00 por estudante. Ora, desnecessário dizer
que esse valor não garante uma educação de boa
qualidade.

Ainda é sabido que estão fora do ensino bási
co cerca de 1 milhão de crianças entre 7 e 14 anos
e fora do ensino médio mais 3 milhões de crianças.
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o que é mais preocupante é que inúmeros
estudos apontam para o fato de que crianças que
freqüentaram a pré-escola tendem a sair-se mui
to melhor nos anos posteriores de estudo. Só
isso já seria excelente argumento para que se
mobilizem todos os meios de oferecer esse nível
de educação. Foi por isso que apresentei, em
2002, proposta de emenda à Constituição que dá
nova redação ao inciso IV do art. 208 , tornando
obrigatório o atendimento gratuito à demanda de
4 a 6 anos de idade.

Não são poucos os recursos requeridos para
essa empreitada. Estimativas apontam que, para
cumprir as metas previstas na Constituição sobre
escolarização obrigatória, o Governo deve aplicar
R$ 100 bilhões por ano. Tais recursos viabilizariam
atender mais 9 milhões de alunos na educação in
fantil (O a 6 anos), 1 milhão no ensino fundamental
(7 a 14 anos), 3 milhões no ensino médio e 42 mi
lhões de jovens e adultos no ensino fundamental.

Apesar de não estar certo de que haja neces
sidade de se instituir um novo fundo para a educa
ção pré-escolar, conforme já afirmei anteriormen
te, defendo a necessidade de mais verbas para
esse nível de ensino. Tendo a concordar com a
Secretária de Educação de Minas Gerais, que de
fendeu que, antes de discutir .a criação de novos
fundos alérn do FUNDEF, é importante garantir o
que já existe. "É difícil discutir outros tipos de fun
dos, como o FUNDES, se o FUNDEF não está
honrando a qualificação de professores porque é
muito cara."

o Diretor do FUNDEF afirma que a Lei de
Responsabilidade Fiscal, na sua atual forma,tem
sido um empecilho para a valorização do magisté
rio, visto que as prefeituras terminam por achatar
os salários para não extrapolar os 70% permitidos
para gastos com funcionalismo. Tal quadro é agra
vado pelo fato de os Municípios virem aumentan
do sua participação e sua responsabilidade no fo
mento do setor sem receber recursos na mesma
proporção.

Para se ter uma idéia, Sras. e Srs. Parlamen
tares, em 1995, os Municípios eram responsáveis
por 27;3% desses recursos; em 2000, esse percen
tual subiu para 37,6%. Já a União e os Estados vêm
reduzindo sua participação nos recursos destinados
à educação. Segundo o Consultor da Câmara Paulo
Sena, especialista no tema financiamento da educa
ção, enquanto, em 1995, a participação da União
nas verbas para o setor era de 24,9%, em 2000,

esse percentual ficou em 17,9%. Também se obser
vou nesse mesmo período que houve queda no
comprometimento dos Estados de 47,7% para
44,6%.

Temos ouvido freqüentemente nosso Ministro
da Educação afirmar que seu mandato será dedica
do a levar educação para todos os brasileiros. Co
nhecendo a história desse educador, tenho certeza
de que levará a cabo o que prometeu. E para isso
terá o apoio de todo o Congresso, pois estou certo
de que nenhum de nós tem dúvida sobre a impor
tância da educação para mudar a história de desi
gualdade do nosso País.

Muito obrigado.

SR. JOÃO fONTES (PT - SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. a transcri
ção nos Anais da Casa e a devida divulgação no
programa A Voz do Brasil de requerimento de auto
ria da Deputada Estadual Ana Lucia, do PT de Ser
gipe, e do Deputado Estadual Pastor Madoqueu,
que se congratulam com os Desembargadores Dr.
Claúdio Dinart Déda Chagas e Dr. Roberto Porto,
que se mostraram. sensíveis às causas dos sem-ter
ra e os colocaram em liberdade no último final de
semana, em Sergipe.

REQUERIMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

REQUERIMENTO NQ 1.600, DE 2003
(Deputada Ana Lucia e Deputado Pastor Mardoqueu)

Requeiro á Mesa, após ouvido o Plenário,
com base no Art. 202 do Regimento Interno desta
Casa, que seja enviado aos Desembargadores Dr.
Cláudio Dinart Deda Chagas e Dr. Roberto Porto,
Votos de Congratulações, em virtude da demons
tração de que a interpretação da norma jurídica
deve atentar à realidade social existente, a partir
de seu arcabouço cientifico permeado por princípi
os éticos e filosóficos que tem o ser humano como
elemento fundante.

Aracaju, 13 de setembro de 2003. - Ana Lúcia,
Deputada Estadual- PT, Pastor Mardoqueu, Depu
tado Estadual.
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o SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. a
transcrição nos Anais da Câmara dos Deputados de
projeto de lei que apresentei hoje nesta Casa, que es
tabelece cooperação judicial internacional em maté
ria penal e visa ao combate da lavagem de dinheiro
no Brasil e à cooperação entre os países.

PROJETO DE LEI A QUE SE
REFERE O ORADOR

PROJETO DE LEI Nº , DE
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Anteprojeto de Lei de Cooperação
Judiciária Internacional em Matéria Penal

Regulamenta a assistência judiciária internacio
nal em matéria penal, a ser prestada ou requerida por
autoridades brasileiras, nos casos de investigação,
instrução processual e julgamento de delitos, nas hi
póteses em que especifica, e estabelece mecanis
mos de prevenção e bloqueio de operações suspeitas
de lavagem de dinheiro.

LEI Nº ,DE 2003

Regulamenta a assistência judiciá
ria internacional em matéria penal, a ser
prestada ou requerida por autoridades
brasileiras, nos casos de investigação,
instrução processual e julgamento de de
litos, nas hipóteses em que especifica, e
estabelece mecanismos de prevenção e
bloqueio de operações suspeitas de lava
gem de dinheiro.

Art.·1º. A República Federativa do Brasil poderá
requerer ou prestar assistência judiciária em matéria
penal a qualquer Estado estrangeiro, em procedimen
to regulamentado por esta lei, que substituirá a carta
rogatória, para investigação, instrução processual e
julgamento de infrações penais.

Art. 2º. No caso de vigência de tratado de coo
peração em matéria penal, celebrado entre o Estado
requerente e a República Federativa do Brasil, as
suas normas regerão o trâmite do pedido de assistên
cia.

Parágrafo único. Na ausência de tratado inter
nacional que a estabeleça, a assistência judiciária in
ternacional em matéria penal será prestada pelo Bra
sil mediante compromisso de reciprocidade, formali
zado pelo Estado requerente por via diplomática.

Art. 3º. Os pedidos de assistência judiciária in
ternacional serão encaminhados ao Ministério da
Justiça, diretamente ou por via diplomática, que po-

derá atender desde logo as solicitações que, segundo
a legislação brasileira, não necessitem de autoriza
ção judicial.

Parágrafo único. O pedido de assistência e de
mais documentos enviados por autoridades estran
geirasdeverão estar acompanhados da tradução
para a língua portuguesa e não será exigida autenti
cação dos documentos enviados por via diplomática.

Art. 4º. A assistência para a prática de atos que,
segundo a legislação brasileira, não necessitem de
autorização judicial poderá ser prestada pelo Ministé
rio da Justiça, ainda que o fato sob investigação não
constitua delito no Brasil.

Parágrafo único. Será, no entanto, exigido que
os fatos sob investigação constituam crime previsto
nas leis brasileiras se a assistência requerida consis
tir em uma medida que não possa ser realizada sem
autorização judicial, segundo a legislação brasileira.

Art. 5º. A assistência solicitada às autoridades
brasileiras poderá ser negada, em qualquer hipótese,
em âmbito administrativo ou judicial, se a medida re
querida for considerada prejudicial à soberania, à se
gurança nacional, ou à ordem pública.

Parágrafo único - A existência de sigilo legal
não impedirá o fornecimento de documentos ou infor
mações ao Estado solicitante, incumbindo à Justiça
brasileira decidir sobre a presença dos requisitos ne
cessários ao levantamento dos sigilos legais.

Art. 6º. Nas hipóteses em que a assistência soli
citada depender de autorização judicial, o Ministério
da Justiça encaminhará os autos ao Ministério Públi
co Federal, que representará em juízo os interesses
da parte assistida pelo Estado brasileiro.

§ 1º Será competente para decidir sobre o pedi
do de assistência internacional o juiz federal do local
em que deva ser executada medida ou obtida a prova
solicitada, aplicando-se subsidiariamente as regras
previstas no Código de Processo Penal brasileiro.

§ 2º Se o Estado requerente tiver interesse em
uma condição especial ou forma de execução do ato,
deverá requerê-Ia expressamente.

§ 3º Se houver a necessidade da prática de atos
em mais de uma Seção Judiciária, o Ministério Públi
co Federal poderá optar entre qualquer delas ou pela
Seção Judiciária do Distrito Federal.

Art. 7º As autoridades que forem solicitadas a
atuar nos procedimentos de assistência judiciária in
ternacional previstos nesta lei o farão com a maior di
ligência possível, para que a tramitação se cumpra
com prontidão.
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Art. 8Q Observado o disposto na legislação bra
sileira, e atendidos os requisitos nela exigidos, a as
sistência poderá incluir:

I - o fornecimento de dados, documentos e in
formações fiscais, bancárias, patrimoniais e financei
ras;

11 - a colocação sob vigilância, por período de
terminado, de contas bancárias;

111.,... o bloqueio, confisco e restituição de bens;
IV - tomada de depoimentos ou declarações de

pessoas;
V - localização ou identificação de pessoas físi

cas ou jurídicas e de bens;
VI- transferência de estrangeiro preso no Brasil

para participar de atos de instrução processual no ex
terior;

VII - qualquer outro ato de investigação permiti
do pela legislação brasileira.

§ 1Q As despesas de depósito e envio de obje
tos, de traslados de pessoas, perícias, bem como
qualquer outra despesa que seja conseqüência do
cumprimento do pedido de assistência, ficarão a car
go do Estado requerente.

§ 2Q A tomada de depoimentos, o envio ou rece
bimento de documentos, ou a prática de qualquer ato
processual, sempre que possível, será realizado com
a utilização dos mais modernos meios tecnológicos
disponíveis, devendo a Justiça Federal manter equi
pamentosde videoconferência e os meios tecnológi
cos necessários para a prática de atos processuais à
distância.

§ 3Q Se a medida solicitada pelo Estado reque
rente puder prejudicar uma investigação em trâmite
no Brasil, a sua execução poderá ser postergada, de
acordo com os interesses da Justiça brasileira, infor
mando-se essa circunstância ao Estado requerente.

Art. gQ. Os pedidos de assistência judiciária in
ternacional tramitarão em caráter sigiloso, só poden
do a ele ter acesso as partes legitimamente interessa
das, e as provas nele obtidas poderão ser utilizadas
pelo Ministério Público para promover a responsabili
dade por fatos que estejam sob a jurisdição brasileira.

Art. 10. Sempre que as autoridades brasileira:s,
em razão de procedimento previsto nesta lei, ou por
qualquer outro meio, tiverem conhecimento de opera
ção suspeita de lavagem de dinheiro destinada a en
viar para o exterior recursos de origem ilícita ou para
financiar atividades ilícitas, deverão comunicar imedi
atamente o Banco Central para que este determine o
bloqueio administrativo temporário de ativos financ(~i-

ros, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogá
vel uma única vez, por igual período.

§ 1Q O bloqueio administrativo temporário pre
visto no caput deste artigo poderá também ser decre
tado de ofício pelo Banco Central, sempre que, no
exercício de suas funções de supervisão do sistema
financeiro, verificar a prática de operação suspeita de
lavagem de dinheiro.

§ 2Q As instituições financeiras, ou responsáveis
por atividade econômica que realizem operações de
transferência de recursos para o exterior, deverão co
municarimediatamente ao Banco Central, antes de
concluir a transferência, qualquer solicitação ou ope
ração de transferência de recursos suspeita de lava
gemde dinheiro, abstendo-se de comunicar essa pro
vidência ao seu cliente, para que o Banco Central
avalie a pertinência de adotar as medidas previstas
no caput deste artigo.

§ 3Q O Ministério Público Federal será imediata
mente comunicado do bloqueio administrativo dos re
cursos, bem como de todos indícios que levaram à
decretação da medida, para que promova em juízo as
medidas cabíveis para o seqüestro dos ativos.

§ 4Q Decorrido o prazo previsto no caput deste
artigo, sem que exista decisão judicial determinando
a manutenção do bloqueio, os recursos serão auto
maticamente liberados pela instituição financeira.

§ 5Q Todo o procedimento previsto neste artigo
deverá ser realizado sob sigilo e o autor dacomunica
ção, bem como os funcionários do Banco Central, fi
cam isentos de qualquer responsabilidade civil ou cri
minal por atos praticados de boa-fé.

Art. 11. As instituições financeiras devem manter
especial dever de diligência no acompanhamento da
movimentação financeira realizada por clientes que
ocupem cargos ou exerçam funções públicas, devendo
comunicar imediatamente ao Conselho de Controle de
Atividades Financeira (Coaf) qualqueroperação suspei
ta de lavagem de dinheiro, nos termos da regulamenta
ção expedida pelo Banco Central.

Art. 12. O Conselho de Controle de Atividades Fi
nanceiras (Coaf), no exercício desuas atribuições, terá
amplo acesso ao banco de dados da Receita Federal,
inclusive às informações protegidas por sigilo fiscal,
bem como à base de dados dos demais órgãos públi
cos que possam conter informações úteis à apuração
de operações susPeitas de lavagem de dinheiro.

Art. 13. É criado, no âmbito do Ministério da Jus
tiça, o Conselho de Assistência Judiciária Internacio
nal, composto por um representante de cada um dos
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seguintes órgãos, além de um Coordenador, indicado
pelo Ministério da Justiça:

I - Justiça Federal;
11 - Ministério Público Federal;
111- Ministério das Relações Exteriores;
IV - Advocacia-Geral da União;
V - Secretaria da Receita Federal;
VI - Banco Central;
VII- Conselho de Controle de Atividades Finan-

ceiras (Coaf);
VIII- Departamento de Polícia Federal;
IX - Controladoria-Geral da União.
§ 1º Além dos membros permanentes previstos

neste artigo, outras autoridades, que possam de qual
quer forma colaborar para o aperfeiçoamento dos
mecanismos de cooperação judiciária internacional,
poderão ser convidadas a participar de reuniões.

§ 2º A participação no Conselho não dará direi
to a qualquer remuneração e as despesas de com
parecimento às reuniões correrão por conta do ór
gão a que esteja vinculado o membro ou convidado
do Conselho.

§ 3º Compete ao Conselho de Assistência Ju
diciária Internacional:

I - a formulação de diretrizes que orientem a
assistência judiciária internacional prestada pelo
Brasil;

II - o intercâmbio permanente de informações
entre os órgãos públicos nele representados;

111- a orientação a autoridades brasileiras que
necessitem obter a cooperação judiciária internacio
nal.

DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 14. O parágrafo 2.º, do artigo 1.º, da Lei n.º
9.613, de 3 de março de 1998, terá o acréscimo do
seguinte inciso:

"Art. 1º .
§ 2 .

111 - prestar assessoria financeira, contábil, jurí
dica, ou qualquer outra forma de auxílio para a prática
de atos que, utilizando o nome de terceiros ou de pes
soas jurídicas, se destinem a ocultar ou dissimular a
origem de bens, direito ou valores provenientes, dire
ta ou indiretamente, de delitos praticados por organi
zações criminosas ou previstos nesta Lei como ante
cedentes da lavagem de dinheiro.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

As dificuldades enfrentadas pela Justiça brasile
ira na investigação de crimes transnacionais de gran
de repercussão ocorridos nos últimos anos levaram a
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) a re
alizar dois seminários a respeito do assunto. O prime
iro, em abril de 2001, na cidade de São Paulo, "I Se
minário sobre Cooperação Judiciária Internacional"
teve o objetivo de se buscar soluções para o aperfei
çoamento da atuação de autoridades brasileiras no
combate a esses graves delitos.

Naquele evento, especialistas dos principais ór
gãos públicos envolvidos no tema apresentaram di
agnósticos e propuseram soluções, indicando que,
dentre outras medidas, a elaboração de uma lei brasi
leira de cooperação judiciária, a exemplo do que já
existe em outros países, como Argentina, Espanha e
Suíça, representaria um importante avanço na atua
ção das autoridades brasileiras nessa área.

Os números então apresentados deixaram evi
dente a necessidade urgente do aperfeiçoamento de
nossa legislação. Verificou-se, naquele evento, que
no campo da extradição, por exemplo, enquanto o
Brasil havia atendido a 90% dos pedidos formulados
por autoridades estrangeiras nos três anos anterio
res, as autoridades brasileiras haviam sido atendidas
em apenas 16% dos pedidos que haviam formulado
ao exterior.

Nas solicitações de outras medidas, estudo re
cente realizado pelo Conselho da Justiça Federal
mostrou que 70% (setenta por cento) das cartas roga
tórias expedidas por autoridades brasileiras simples
mente não são atendidas. Nos poucos casos em que
a carta rogatória é atendida, o procedimento tem se
mostrado inadequado e absolutamente ineficiente
para a obtenção de medidas como bloqueio de ativos
financeiros, uma vez que, até ser cumprida, o dinheiro
já foi transferido diversas vezes para outros países.

Buscando reduzir essa dramática assimetria,
em prejuízo dos interesses brasileiros, o governo fe
deral tem celebrado acordos de cooperação judiciária
com alguns países, nos quais se prevê que o Brasil
poderá requerer ou prestar assistência judiciária a
Estado estrangeiro, por meio de comunicação direta
entre autoridades centrais, em procedimento denomi
nado "pedido de assistência judiciária internacional",
que suprime a via diplomática e a carta rogatória, en
curtando a distância entre as autoridades judiciárias
dos países envolvidos.

Nesse procedimento de assistência judiciária
entre Estados, não se prevê mais, ao contrário do que
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ocorre com a carta rogatória, a execução no Brasil de
uma decisão proferida por Justiça estrangeira, mas
trata-se de encarregar autoridades brasileiras, medi
ante compromisso de reciprocidade, de requerer pe
rante o juiz nacional, a quem incumbirá decidir a
questão, medidas de interesse do Estado estrangei
ro.

Em decorrência dessa nova realidade, países
como Estados Unidos da América, por exemplo, não
mais atendem cartas rogatórias expedidas pelaJusti
ça brasileira em matéria penal, pois entendem que,
em razão da vigência do tratado de assistênCia mú
tua, os pedidos formulados pela Justiçabrasileira de
vem seguir as regras estabelecidas no tratado, ou
seja, autoridades brasileiras devem formular pedido
de assistência, e não mais expedir carla rogatória,
para que autoridades norte-americanas se encarre
guem de requerer perante a Justiça daquele país as
medidas de interesse do Brasil.

A incorporação dessa nova realidade da assis
tência judiciária internacional· à legislação pátria se
mostra de todo conveniente, pela maior agilidade do
procedimento e amplitude de atuação das autorida
des envolvidas, devido à ausência de restrição a deci
sões que hoje não podem tramitar por meio de carta
rogatória, como por exemplo a obtenção de docu
mentos acobertados por sigilo e o seqüestro de ativos
financeiros.

Aconveniência da medida também é ressaltada
pelas recomendações do Grupo de Ação Financeira
sobre Combate a Lavagem de. Dinheiro (FATF/Gafi),
organismo inter-governamental constituído pelas
principais economias do mundo, do qual o Brasil faz
parte, que divUlgouno último dia 20de junho, em Ber
lim, a revisão de suas 40 recomendações sobre o
combate à lavagemdedinheiro. Nesse documento, o
FATF/Gafireforça, dentre outros pontos, a importân
cia da coopera.ção internacional, com recomendação
expressa para que autoridades nacionais possam
conduzir investigações em nome de seus homólogos
estrangeiros (recomendação n.º 40), justamente o
procedimento que ora.a Ajufe propõe seja criado, por
meio do presente projeto de lei, no ordenamento jurí
dico nacional.

Objetivando tornar realidade os propósitos da
AJUFE manifestados nesta justificação, venho assu
mir a tarefa de apresentar esta proposta de projeto de
lei à Câmara dos Deputados.

Saladas Sessões, de de 2003. - Deputado
EduardoV~hlerde.

O SR.MAURfcIO RABELO (Bloco/PL - TO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma

vez, externo minha preocupação com o que vem
acontecendo na Ilha do Bananal, no Estado de T0
cantins: mais de 3 mil famílias, que ali vivem há mais
de 40 anos, por força de liminar judicial, que não nos
cabe discutir, estão sendo obrigadas a deixar a ilha.
Essa decisão causa enormes problemas não só para
as famílias, mas também para as cidades de Formoso
do Araguaia, Sandolândia, Araguaçu, São Miguel do
Araguaia e até São Félix do Araguaia, no Estado de
MatoGrosso, para onde elas estão dirigindo-se.

Solicito a V. Exa., Sr. Presidente, e aos Poderes
da República que nos ajudem a solucionar esse pro
blema.

Muito obrigado.
O SR. MAURfclO QUINTELLALESSA (PSB 

AL. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, ocupo a
tribuna para homenagear o bravo povo do Estado de
Alagoas, que, há exatos 186 anos, conquistou a
emancipação política do Estado de Pernambuco,
através do Alvará Régio expedido por D. João VI em
1817, e continua conquistando-a todos os dias. Ala
goas muito colaborou para o engrandecimento do
País, emprestando à Nação brasileira nomes de inú
meras personalidades, póis é a terra de Graciliano
Ramos, de Jorge de Lima e de Artur Ramos.

Aproveito a lembrança desses nomes para pe
dir à Casa que aprove requerimento, que encaminhei
no mês de março, para que a Câmara dos Deputados
realize sessão solene para comemorar o cinqüente
nário e o centenário desses escritores alagoanos.

Alagoas é também terra de Teotônio Vilela, do
bravo Zumbi· dos Palmares, de Zagallo e de tantas
personalidades que contribuíram para.0 engrandeci
mento do País.

Nosso Estado passa por reestruturação. Trans
formado em república das Alagoas pela malfadada
passagem do ex-Presidente Fernando Collor peio
Governo Estadual e pela Presidência do País, Alago
as conseguiu, pátria de Zumbi dos Palmares, resistir
e recuperar-se. Elegeu democraticamente Ronaldo
Lessa, do PS8, que conseguiu expurgar daquela ter
ra maus políticos, que colocaram nosso Estado em si
tuação de descrédito.

Alagoas vive novo tempo, tempo de recupera
ção da máquina pública, de desenvolvimento, de in
vestimento na educação e na saúde, de combate aos
piores índices sociais de mortalidade infantil e de
analfabetismo. Recuperado, orgulha não só os alago
anos, mas todos os brasileiros.

Aproveito este momento em que comemoramos
186 anos de emancipação política para pedir ao Go-
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verno Federal que olhe urgentemente para o sertão
alagoano e também para o sergipano, que enfrentam
grande seca, talvez a pior dos últimos 50 anos. No
sertão de Alagoas, no semi-árido alagoano, nem pal
ma há este ano.

Perdeu-se o milho, perdeu-se o feijão, e o ala
goano vive hoje situação de absoluta miséria. Esta
mos no oitavo mês de governo, que até hoje não to
mou nenhuma providência emergencial para aju
dá-lo. Não temos cisterna, falta abastecimento de
água - nem carro-pipa o Governo Federal mandou
para socorrer o sofrido povo. O Departamento Nacio
nal de Obras Contra a Seca - DNOCS, órgão que
pode interferir pelo Governo Federal nessas localida
des, até o momento recebeu pouco mais de 50 mil re
ais. É uma situação de crise absoluta, de desespero
para o povo sertanejo.

Mais uma vez, parabenizo o bravo povo de Ala
goas pelos 186 anos de emancipação política.

Muito obrigado.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Co
missão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Violência e Narcotráfico teve que inter
romper os trabalhos devido à Ordem do Dia neste ple
nário. Por isso, quero avisar a todos os Deputados
que recomeçaremos os trabalhos amanhã, às 9h.
Quem estiver inscrito para se pronunciar pode fazê-lo
a partir desse horário, porque não há necessidade de
quorum. Às 9h, chamarei o primeiro orador. Logo que
for atingido o quorum regimental, passaremos à vota
ção do projeto de desarmamento.

É uma importante comunicação.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Rubem Santi
ago.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, expresso profunda preocupação com anúncio
feito nesse fim de semana sobre o iminente processo
de privatização da Companhia Águas de Petrolina,
companhia municipal de água e esgotamento sanitá
rio, cuja concessão pertencia à Companhia Pernam
bucana de Saneamento S.A. - COMPESA.

Ainda na condição de Deputado Estadual, esti
ve em Petrolina no mês de maio de 2001 e participei

de audiência pública que durou 5 horas, na qual foi
discutido o modelo proposto pelo Prefeito do Municí
pio, Sr. Fernando Bezerra Coelho.

Segundo o Jornal do Commercio e o Diário de
Pernambuco, edições de sexta-feira e sábado passa
dos, o Município de Petrolina, por intermédio de sua
administração, não vem prestando informações ne
cessárias para que a sociedade conheça os termos
do aludido edital para privatização da companhia.

Embora o Município de Petrolina esteja à beira
do Rio São Francisco, não é clara a política que será
adotada para assegurar a plenitude do abastecimen
to, sobretudo a presença dos usuários no controle
das tarifas e dos investimentos.

Vamos acionar o Ministério Público, para que
nos auxilie na investigação desse edital e desse pro
cesso, que consideramos danoso ao interesse públi
co, sobretudo às populações de baixa renda do ser
tão do São Francisco, da cidade de Petrolina.

Durante o discurso do Sr. Paulo Ru
bem Santiago, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Colombo, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Colombo) - Concedo a
palavra ao Deputado Ary Vanazzi.

O SR. ARY VANAZZI (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
reforma tributária, de grande importância para a soci
edade brasileira e tema político central neste momen
to, infelizmente não focaliza questão fundamental no
País: a má distribuição de renda e a desigual incidên
cia do sistema tributário, que penaliza o trabalho mui
to mais que o capital.

Alguns pontos fundamentais que poderiam in
fluenciar em uma mudança estrutural no País ficaram
fora da reforma, como o Imposto sobre Grandes For
tunas e a transferência do ITR para os Estados, que
contribuirá para desonerar o latifúndio, prejudicando
a reforma agrária.

Outro ponto que defendemos através de emen
da foi a taxação do capital especulativo, o qual não
contribui em nada para o desenvolvimento nacional,
atenta contra a economia e mina a consistência de
nossa moeda. Reafirmamos nossa veemente defesa
de uma economia nacional e de massas.

No entanto, afirmamos aqui a coragem do Go
verno Lula, que, em curto período de tempo, levou
para a sociedade o debate sobre duas importantes
reformas, a previdenciária e a tributária, ao contrário
da atual Oposição raivosa, que se perpetuou no po-
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der ao longo dos séculos e nunca conseguiu apresen
tar uma proposta à sociedade brasileira.

Assistimos ao desespero da Oposição, leia-se
PFL e PSDB, que não querem que este Governo dê
certo, que atrapalham e tentam desesperadamente
obstruir a pauta das votações e que, ao longo da his
tória, massacraram e exploraram a grande massa da
população brasileira, favorecendo a burguesia e os
interesses do capitalismo neoliberal.

A Oposição, irresponsável e preocupada em
manter os interesses da burguesia, os quais sempre
defendeu, é contra acobrança de impostos sobre veí
culos aéreos e aquáticos, como iates e helicópteros.
Façamos uma reflexão: quem são os proprietários
desses. veículos? Os pobres ou a burguesia?

É importante salientar os Vários pontos positivos
da reforma tributária, como a efetivação da CPMF,
transformando-a em imposto permanente. Nosso Go
verno aplica-a efetivamente em saúde, sem desvios
para outras áreas, além de dificultar a sonegação do
Imposto de Renda, permitido que a Receita Federal
faça o .cruzamento entre as declarações das pessoas
físicas e jurídicas com as respectivas movimentações
financeiras.

A progressividade do Imposto sobre Heranças,
que hoje é de apenas 4% e será definida em lei com
plementar, visa desonerar os pobres e cobrar impos
tos dos ricos. Cabe ressaltar que somente o Brasil
ainda não cobra esse imposto.

A criação do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento Regional, amparado em recursos do Imposto
de Renda e do IPI, para aplicação nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste e no Espírito Santo, visa re
duzir as desigualdadés regionais, equilibrando assim
a economia dessas regiões.

Portim, o assunto mais debatido: a arrecadação
e a distribuição do ICMS, nosso principal imposto de
arrecadação, que representou cerca de 22% da carga
tributária no período de 2000 a 2002.

Uma medida proposta· é a redução das alíquo
tas de. 44 para 5, estabelecendo-se que os produtos
da cesta básica e medicamentos teriam menor alí
quota. Para tanto, ficaria estabelecido um único regu
lamento nacional, ao contrário da situação atual, que
remete a regulamentação para os Estados.

Ao contrário do que prega a Oposição, na defe
sa da especulação financeira, não haverá aumento
de impostos, e sim equilíbrio maior entre os entes fe
derados, União, Estados e Municípios.

Continuamos afirmando que o País necessita
de profundas reformas, e grandes temas esperados

pela população brasileira ainda estão por vir e são
fundamentais no debate, como a ALCA, a dívida ex
terna, a autónomia do Banco Central, as reformas
agrária e urbana, trabalhista e política, sobre as quais
faremos grande debate a nível nacional, juntamente
com os movimentos sociais e o Partido dos Trabalha
dores.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação de meu pronunciamento nos órgãos de co
municação da Câmara.

O SR. RAUL JUNGMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Colombo) - Tem V.Exa. a
palavra

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas registar que na votação nominal anterior votei
conforme a orientação do meu partido, o PPS.

Muito obrigado.
O SR.PRESIDENTE (Colombo) - Está registra-

do.
O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Colombo) - Tem V.Exa. a

palavra.
O SR. JOÃO MATOS (PMDB - SC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se V.Exa.
me permite, quero registrar que na votação anterior
votei conforme a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Colombo) - Concedo a
palavra ao Deputado Coriolano Sales.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a política de juros é essencial para a estabili
dade da economia brasileira. Sem uma redução ra
zoável dos juros e a adoção de mecanismos de pou
pança interna mais velozes, não haverá nunca possi
bilidade de desenvolver a economia brasileira, com
força para gerar emprego e renda.

É induvidoso que o Brasil está vivendo período
de longa pendência externa, sob a batuta do FMI, que
vem socorrendo o País de forma a não deixar dúvidas
da existência de parceria privilegiada.

O Tesouro Nacional opera, no grosso, com ban
cos e fundos no curto prazo, o que enseja asfixia fi
nanceira e pagamento de juros de modo a sobrecar
regar a economia do País.

O movirnentoé, portanto, de fortalecer a econo
mia interna, melhorando os salários e ampliando o
crédito, para gerar mais emprego e renda, com me
lhor desempenho da produção. Sem aumento da pro-
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dução, dificilmente será criada uma grande massa
salarial no País, base para uma política de consumo
crescente. Mais produção, mais emprego, mais renda
e mais consumo são os passos que o Brasil precisa
dar para ingressar numa era de crescimento e desen
volvimento econômico.

Por outro lado, é preciso fixar a idéia de que a
poupança interna será o grande motor para formatar
uma política de desenvolvimento econômico e social
no Brasil. Para tanto, faz-se imprescindível ampliar os
fundos de pensão, que já contam com cerca de R$
200 milhões e tendem a crescer. Esse é um dos cami
nhos. O outro seria o de possibilitar a criação de no
vos instrumento de poupança e de crédito capazes de
dar condições de "bancarização" em toda a socieda
de brasileira. Outra etapa será uma reforma tributária
que tribute o supérfluo e o excedente do consumo.
Sem a adoção dessas medidas, o País não será ca
paz de ter renda resultante do desenvolvimento eco
nômico. E terá de conviver com altas taxas de juros,
que asfixiam a economia e impedem a geração de
emprego para a população.

É claro que a baixa dos juros reais, não apenas
da taxa SELlC e de compulsório, será o caminho para
criar um mercado secundário de títulos com seguran
ça e liquidez. Nesse sentido, é necessária a criação
de mecanismos adequados de fiscalização, o que'é
essencial para firmar uma política de credibilidade
nessa área.

Espera-se que o Banco Central, através do
CapaM, não apenas baixe a taxa SELlC, mas tam
bém adote uma política de contenção dos juros reais~

Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação de
meu pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa.

O SR. JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Deputado Colombo, é uma sa
tisfação vê-lo na presidência dos trabalhos nesta tar
de.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupa
mos a tribuna no dia de hoje para registrar os 50 anos
da Igreja de São Pelegrino, monumento da imigração
e da colonização italiana no Estado do Rio Grande do
Sul e maior atração turística de Caxias do Sul. Locali
zada no centro da cidade, abriga as obras mais im
portantes do pintor italiano Aldo Locatelli. Também
possui uma réplica da Pietâ, de Michelangelo, doada
pelo Papa Paulo VI por ocasião do centenário da co
lonização. As portas frontais da igreja são feitas de
bronze, com temas expressos em alto relevo. Foram
esculpidas na Itália e fundidas em Caxias do Sul. Os

portais de bronze traduzem as faces da Paz, da Justi
ça e do Amor.

No ano de 2000, aprovamos na Assembléia Le
gislativa do Rio Grande do Sul projeto de nossa autoria
que transforma a Igreja de São Pelegrino em Patrimô
nio Cultural do Estado. O projeto, aprovado por unani
midade, foi sancionado pelo Governo do Estado e pos
sibilitou a inclusão da igreja na Lei de Incentivo â Cultu
ra e a conseqüente captação de recursos para benfei
torias e construção de um museu, uma idéia que se
transformou em realidade pelo trabalho incansável e
competente da historiadora Tânia Maria Zardo Tonet e
pelo amparo e pelo incentivo do pároco, Padre Mário
Pedrotti. A Casa de Memória São Pelegrino recorda a
origem do bairro, a construção da igreja, os persona
gens Padre Eugênio Giordani e Aldo Locatelli, bem
como as pinturas que tornaram a igreja um centro de
atração turística, que, a cada ano (sem a Festa da
Uva), atrai mais de 100 mil visitantes.

A devoção a São Pelegrino em Caxias do Sul
está vinculada aos primórdios da imigração italia
na e â fundação da cidade. Em 20 de setembro de
1879, chegava ao antigo Campo dos Bugres a fa
mília de Salvador e Ângela Sartori, acompanha
dos pelos filhos Amália, Lino, Luiz, Carolina, Ludo
vico, Alberto, Maria, Máximo, Guerino e Sétimo. A
filha Amália deixara na Itália o namorado, de
nome Rafael Buratto, o qual também se transferiu
para o Brasil e para Caxias, tempos após. Amália
e Rafael aqui casaram e estabeleceram-se nas
imediações da povoação, na colônia 21 A, numa
chácara, que fazia parte da quadra 126, entre as
atuais Ruas Feijó Júnior, Dr. Pestana e Av. Rio
Branco. Rafael recebeu de presente de seu sogro
uma imagem de São Pelegrino, santo a que se ha
bituara a venerar ainda em Treviso, sua terra na
tal, província do Vêneto, no local denominado Cia
no. Em terreno de sua propriedade, ergueu um ca
pitei, mais tarde substituído por uma capela, sem
pre muito freqüentada pela população, que termi
nou dando origem a uma igreja na ponta triangular
entre a Rua Feijó Júnior e Av. Rio Branco. Ali fo
ram oficiados os cultos religiosos quando D. José
Barea fundou a paróquia. Essa igreja foi substituí
da pelo atual e majestoso templo.

Localizada no bairro que leva o mesmo nome,
a Igreja de São Pelegrino é muito mais do que ponto
turístico ou um referencial religioso. Trata-se de um
local onde se encontram várias gerações, um tem
plo de oração e meditação, encravado no coração
de Caxias do Sul, motivo de orgulho de toda a co-

- ---------- -- -~------ -- ------~-_._.---~----- ~~------ -------_._--
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munidade. Por essa razão, entendemos que este
Parlamento presta justa e merecida homenagem a
toda a comunidade de Caxias do Sul ao destacar os
50 anos da Igreja de São Pelegrino.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação
deste pronunciamento nos meios de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que faça par
te do meu pronunciamento e conste dos Anais da
Casa documento que encaminhei ao Ministério do
Desenvolvimento Agrário, ao Ministério do Meio
Ambiente e à Casa Civil sobre a grave situação fun
diária da região oeste do Pará, que, formada por 30
Municípios, representa 50% do Estado.

Foi naquela região que aconteceu, no último fi
nal de semana, a chacina em que foram mortos 8 tra
balhadores. Para que v'Exa. tenha uma idéia, essa
disputa de terras não acontece entre posseiros e fa
zendeiros, mas, sim, entre grileiros. Um cidadão ocu
pou uma área, que Já estava dentro de outra ainda
maior, que também teria sido ocupada por uma outra
pessoa. Haviél8pessoas trabalhando para esse cida
dão, provavelmente fazendo a derrubada da mata, e
um grupo de pistoleiros foi até lá e assassinou todas
elas.

Por meio desse documento, transmito ao Go
verno nossa preocupação com a reestruturação do
INCRA, do IBAMA e da Polícia Federal na região oes
te do Pará, a fim de lá evitar a grilagem de terras e a
depredação ambiental.

Com certeza, se não tomarmos providências
com relação a esses crimes, outros acontecerão.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Ofício nº 65/2003

Brasília, 16 de setembro de 2003

Ao Ilustríssimo Senhor
Luiz Soares Dulci
Secretário-Geral da Presidencia

Senhor Secretário-Geral,
A situação de conflito instalada em São Félix do

Xingu, onde no último fim de semana oito pessoas fo
ram vítimas da ação de pistoleiros a serviço da grila
gem de terras, estende-se a toda região do Oeste do
Estado do Pará.

Essa região, que abrange 30 municípios, vive
a insustentável situação de violência marcada pe
los conflitos agrários. A chacina de São Félix do
Xingu aconteceu na região conhecida como Terra
do Meio, de onde foram extraídos ilegalmente
mais de 40 mil m3 de mogno, sendo que parte
dessa madeira foi doada ao Fundo DEMA, inter
mediada pela FASE.

Nós, deputados e representantes dos movi
mentos sociais, já solicitamos ao Ministério Meio
Ambiente e à Casa Civil providências no sentido de
ver atendidas as prioridades dessa região. Nesse
momento estamos estendendo a solicitação ao
INCRA, IBAMA e a Policia Federal.

Na semana passada entreguei pessoalmente
oficio ao Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos,
solicitando a implantação de duas delegacias da Po
lícia Federal, sendo uma Itaituba e a outra em Alta
mira.

Esse quadrod~ conflitos e acirramento de dis
putas será examinado em audiência pública solicita
da pelos movimentos sociais, entre os próximos dias
22 e 26 de setembro. no município de Anapu, Esta
do do Pará. Na oportunidade, representantes do
IBAMA, do INORA e dos movimentos sociais deve
rão vistoriar as áreas objeto de conflitos.

Essa operação deverá contar com o apoio de
um helicóptero, porém, até o presente momento o
único órgão envolvido nessa ação que possui o apa
relho, não está conseguindo disponibilizá-lo para
essa agenda.

Sendo assim, para se ter êxito nessa ação, os
órgãos envolvidos necessitam de um helicóptero
para sobrevoar e vistoriar as terras da União que es
tão em processo de desapropriação, e estão sendo
tomadas pelos grileiros.

Para o conhecimento de V. Sª estou encami
nhando, anexo, cópia do fruto do encontro que ocor
reu no município de Santarém, onde algumas institui
ções do Governo Federal participaram das discus
sões sobre "Ordenamento Territorial e Planejamento
do Uso dos Recursos Naturais no Oeste do Pará".
Esse documento Já foi entregue ao Ministro do De
senvolvimento Agrário, à Ministra de Meio Ambiente e
ao Ministro da Casa Civil.

Considerando todas as razões expostas, infor
mamos a V. Sª a grave situação que estamos enfren
tando na região.

Atenciosamente. - Zé Geraldo, Deputado Fe
deral PT/PA.
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1 - Apresentação

Este documento apresenta os resultados do
acumulo histórico dos setores democráticos da Re
gião Oeste do Pará, que foram sintetizados durante
um encontro realizado em Santarém-PA, nos dias
17 e 18 de maio de 2003. O encontro contou com a
participação de dirigentes do Partido dos Trabalha
dores que estão atuando nas instituições do Gover
no Federal - INCRA, IBAMA, CEPLAC, BASA,
SUDAM, MDA, MMA, UFPa, MPEG, dirigentes das
organizações do Movimento Social e de ONGs 
MDTXlFVPP - FETAGRI - FASE - CEFT-BAM,
IPAM, CNS, GTA e parlamentares - Vereadores,
Deputados Estadual Federal e Senador. O encontro
fez um diagnóstico das dinâmicas sócio-econômicas
e políticas que se intensificam na região, com vistas
a uma ação governamental de peso que impeça a
progressão do estado de ocupação desordenada
que vem se intensificando na região nos últimos
dois anos.

O atual cenário de violência, concentração de
renda, exclusão social e degradação ambiental da
Região Oeste do Pará, resulta de uma supremacia
prolongada de elites reacionárias ao comando políti
co e econômico, como também da ausência de
qualquer mediação efetiva do Estado. Nova fronteira
de grilagem e de privativacão ilegal de terras públi
cas no País, a Região Oeste põe em jogo a capaci
dade de intervenção do Estado para reverter essa
situação. Por outro lado, o acúmulo político da soci
edade local, berço de movimentos importantes do
processo de democratização do País, como o Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, a re
gião Oeste do Para, pode se tornar um laboratório
afirmativo das grandes linhas do Programa de Go
verno "O Lugar da Amazônia no Desenvolvimento
do Brasil", lançado por Lula na campanha de 2002.

O documento propõe ações conjuntas entre as
instituições governamentais e a sociedade organiza
da, oferecendo ao Governo Federal uma oportunida
de inédita de coordenar o planejamento do território
em aliança com os atores comprometidos com o de
senvolvimento sustentável da região.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 2 - Contexto Regional
PLANEJAMENTO DO USO DOS RECURSOS A mesorregião Oeste do Pará reúne 30 municí-

NATURAIS NO OESTE DO PARÁ pios que ocupam uma área de 780.180 km2 repre-

Proposta de ações emergenciais encaminha- sentando 62% da extensão total do estado, onde vive
das ao Governo Federal para assegurar a governabi- uma população de 1.127.547 habitantes (IBGE
lidade e um novo caminho para o desenvolvimento 2000). Essa mesorregião está dividida em três mi-
sustentável na região mais sensível da Amazônia. crorregiões que têm como municípios pólos Santa

rém, com 262.538 habitantes: Altamira, com 77.439 e
Itaituba com 94.750.

Atualmente, a região Oeste do Pará possui a
maior quantidade de florestas preservadas na Ama
zônia Oriental, tendo dois ecossistemas principais 
as florestas de terra firme, e as áreas de várzea que
se distribuem ao longo do Rio Amazonas. A região
também detém uma quantidade significativa de recur
sos hídricos com destaque para as bacias dos Rios
Amazonas. Tapajós e Xingu. Além disso, possui
grandes reservas de minérios Gá descobertas) com
destaque para bauxita, calcário e ouro.

As principais atividades produtivas da região
são: exploração madeireira, pecuária, agricultura,
pesca, extrativismo, mineração industrial, garimpo e o
comércio. Estas atividades são desenvolvidas com
grande participação da produção familiar rural (agri
cultores familiares, extrativistas, pescadores artesa
nais, comunidades indígenas e remanescentes de
Quilombos).

Essas populações são ameaçadas por um pro
cesso de exploração extensiva e predatória dos re
cursos naturais, baseada numa "corrida" cara apropri
ação ilegal de terras públicas e privadas, que benefi
cia principalmente grupos de madeireiros, produtores
de grãos e grandes pecuaristas. Esses setores apro
veitam-se da grilagem acompanhada de desmata
mentos ilegais, como meio de garantir a posse das
terras. São módulos de 300 mil hectares ou até mes
mo chegando ao absurdo de 7 milhões de hectares,
apropriados por uma só empresa ou pessoa (caso da
CR Almeida, na Terra do Meio).

A utilização largamente difundida de milícias pri
vadas com o propósito de ameaçar os cidadãos e
concretizar o roubo de madeiras, invadir terras ihdí
genas e assassinar trabalhadores rurais, garante o
êxito dessas atividades ilegais. Há fortes indícios de
ramificação do crime organizado que atua na grila
gem das terras com organizações criminosas ligados
ao tráfico nacional e internacional de drogas. Os pro
blemas da segurança pública no Oeste do Pará não
devem ser tratados isoladamente do que ocorre no
resto do País, pois estão intimamente relacionados.

A atuação desses grupos, sem controle do Esta
do, facilitadas pelo desaparelhamento dos órgãos pú-
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blicos - Ibama, Incra, Funai, Polícia Federal e Minis
tério Público, está diretamente vinculada ao aumento
brutal da taxa de desmatamento nos últimos dois
anos. Os índices mais elevados de desmatamento
identificados pelo Inpe e divulgados recentemente
ocorrem nesta região, onde. os setores interessados
na privatização das terras públicas fizeram um pacto
de destruição na transição de governo, com vistas a
assegurar a propriedade da terra com base no direito
aos benefícios (leia-se áreas desmatadas).

No mesmo período, os conflitos de origem fun
diária têm se acirrado igualmente de forma assusta
dora, incluindo o assassinato de dois dirigentes sindi
cais de atuação expressiva - Dema e Brasília - e de
vários trabalhadores rurais, quatro só em Castelo dos
Sonhos (Altamira), de 2001 a 2003. Outras lideranças
políticas e sociais da região, a exemplo de vereado
res como EIi do PT de Porto de Móz, deputados esta
duais, como Airton Faleiro e federais como Zé Geral
do Torres são ameaçadas de morte.

Um grande contingente de famílias migrantes
de outros estados(sobretudo do Mato Grosso, To
cantins e Maranhão} buscam oportunidades na re
gião, atraídas pela oferta de terras devolutas e, fre
qüentemente, no rastro da ocupação ilegal promovi
da pelo setor madeireiro e agropecuário. As obras de
infra-estrutura previSitas, a exemplo do asfaltamento
das rodovias Cuiabá-Santarém e Transamazônica,
também concdrrempara intensificar a ocupação de
sordenada da região, o quejá vem ocorrendo com a
criação de um verdadeiro mercado ilegal especulativo
que vende as terras nos mapas e escolhe as áreas
por sobrevôos.

É um direito da população da região, que viveu
durante 30 anos no abandono, de desfrutar de rodovi
as trafegáveis permanentemente a serviço da estra
tégia do desenvolvimento local. Entretanto, empreen
dimentos corno o asfaltamento de rodovias, a cons
trução da Hidrelétrica de Belo Monte, do Porto de
Exportação de Santarém etc., não tem sido imple
mentadas em associação com políticas públicas ca
pazes de, efetivamente, promover a inclusão social e
o desenvolvimento sustentável. É preciso, portanto,
ordenar a ocupação, para que esta se faça em benefí
cio da coletividade, respeitando o patrimônio natural,
e promovendo a distribuição da renda gerada no pro
cesso e o acesso aos serviços públicos.

No contexto atual, apesar da grande riqueza de
recursoS naturais e perspectivas de desenvolvimento
da região, a população local ainda convive com indi
cadores econômicos e sociais bastante preocupan
tes. Umindicadorimportante que confirma essa análi-

se é o IDH (índice de Desenvolvimento Humano): al
guns municípios apresentam índices extremamente
baixos, a exemplo de Jacareacanga com IDH de
0,652, abaixo da média do Estado que é 0,727, ele
próprio abaixo da média nacional, de 0,830. Os muni
cípios de Jacareacanga, Pacajá e Vitória do Xingu,
estão entre os mais pobres do país segundo um le
vantamento do Pnud, e possuem IDHs semelhantes
aos das regiões mais miseráveis da África.

Essa situação exige uma ação enérgica do go
verno lula, para evitar que aconteça no Oeste Para
ense uma situação semelhante a do Sul do Pará
onde, nos últimos 30 anos, ocorreram mais de 750
assassinatos em conflitos fundiários, além de uma
das maiores concentrações de terras na Amazônia e
do esgotamento dos recursos naturais, resultando
num acréscimo dos índices de pobreza e de desigual
dade social que fazem daquela região um símbolo
da irracionalidade na política agrária do país.

3 - Proposta para as ações do Governo na Região
Considerando que a região Oeste do Pará re

presenta uma problemática comum a várias outras
regiões da Amazônia e que, a falta de controle dos
movimentos de ocupação atuais. fata.lmente abrem a
fronteira a partir da Calha Norte para o interior da re
gião mais preservada, sugerimos que esta região sir
va como um laboratório orientador das ações do go
verno federal para o tratamento de conflitos seme
lhantes. Para tanto, propomos:

1 - Ação estratégica - que o governo federal co
ordene o planejamento estrategico do desenvol
vimento da Região Oeste do Pará promovendo:

1) o ordenamento imediato da ocupação do ter
ritório - especialmente nas terras da União, por meio
de um zoneamento ecológico e econômico emergen
cial dialogado com as representações políticas locais
e da federação;

2) o ordenamento do uso sustentável dos recur
sos naturais, com a criação imediata (negociada com
todos os setores envolvidos) das unidades de conser
vação pertinentes e da garantia da integridade das
terras indígenas e reservas extratívistas já existentes,
assim como a indução do uso dos recursos florestais
das Florestas Nacionais (FLONAS) já instituídas com
base em planos de manejo.

3) a implantação de obras sociais e de infra-es
trutura, integradas a políticas públicas consistentes
nas áreas de saúde, educação e de segurança, me
lhorando as condições sociais das populações locais
para integrar-se aos movimentos de capitais que mi-
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gram para a região, evitando a concentração de ren
da e o agravamento da exclusão social.

4) a consolidação de arranjos produtivos locais
a luz do conceito de clusters que potencializarem a
diversidade dos recursos naturais e as habilidades lo
cais, eficientizando os processos produtivos e asse
gurando maior competitividade à economia regional.
Do contrário, o cenário em breve será de homogenei
zação econômica com a produção de soja, reprodu
zindo na região as paisagens de elevada concentra
ção de oportunidades e a dependência externa que
ameaça inclusive a segurança alimentar dessa popu
lação que sempre produziu seu alimentos básicos.

Para executar este planejamento, propomos
que a Casa Civil determine a constituição de um Gru
po Interministerial composto pelos seguintes Ministé
rios: Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Justiça,
Meio Ambiente, Ciência &Tecnologia. Integração Na
cional, Transporte e Planejamento. A coordenação
desse grupo deve ser exercida pelos Ministérios da
Integração Nacional e do Meio Ambiente e ter a Su
dam como Secretaria Executiva. O planejamento es
tratégico da Região Oeste do Pará - pela pertinência
dos desafios lançados, aqui, à consolidação do de
senvolvimento sustentável na Amazônia como um
todo - não pode ser desconsiderado nas ações do
Programa Amazônia Sustentável.

11 - Ações emergenciais - para dar governabili
dade e credibilidade à ação estratégica mencionada
acima, é necessário que se estabeleça o Estado de
Direito na região, e para isso propomos as seguintes
ações práticas:

1) Ordenamento fundiário
a) Combater a grilagem:

- divulgar a partir de meios de comuni
cação de massa a decisão governamental
de combater a ilegalidade e implementar o
ordenamento fundiário, objetivando conter a
grilagem os conflitos fundiários e coibir as
apropriações ilegais de terras.

- promover deslocamentos de for
ças-tarefas (MP, IBAMA, PF, INCRA,
FUNAI) para pontos críticos de conflito fun
diário (Novo Progresso I Castelo dos So
nhos, Altamira - Riozinho do Anfrísio, Porto
de Móz e Pacajá I Novo Repartimento).

- realizar uma ação piloto de caráter
afirmativo de ordenamento territorial, nos
municípios de Anapu e Placas, a partir de
"contrato social" que legalize as propostas
de zoneamento locais, estabelecido entre os

diversos segmentos sociais, forças políticas
e governamentais.

b) Viabilizar o passivo:

- solucionar o conflito nas terras indí
genas já demarcadas - Reserva Indígena
Arara (Cachoeira Seca - Rio Iriri), Reserva
Indígena Curuaia (Rio Curuá - Garimpo Ma
dalena) - Reserva Indígena Xipaya (Rio Iriri
- Aldeia Tucamã) Terra Indígena Kaiapó
(Baú - Rio Curuá - Novo Progresso).

- fiscalização do Ibama nas FLONAs
para conter a grilagem e extração ilegal de
madeira, acompanhada de uma ação mobili
zadora dos setores madeireiros com meca
nismos de indução concretos para que eles
legalizem suas atividades.

- consolidar os assentamentos de re
forma agrária nas áreas ocupadas envol
vendo em torno de três mil famílias de acor
do com as diretrizes de um planejamento
sustentável.

- promover a criação de Projetos de
Assentamento Florestal com a devida estru
tura de planejamento de uso, assessora
mento técnico e provimento de crédito e fo
mento de mercado, convertendo a vocação
concentradora dos PAs tradicionais em as
sentamentos viáveis e compatíveis com a
realidade da região.

c) Implementar novas Unidades de Conserva-
ção:

- Estabelecer um processo de negoci
ação com o governo do Estado e a socieda
de civil. objetivando o zoneamento ecológi
co e econômico, incluindo a criação das uni
dades de conservação: Terra do Meio, um
mosaico considerando a integridade das ter
ras indígenas dos povos do Xingu as áreas
de elevada sensibilidade biológica ainda
pouco conhecidas das bacias secundárias
do Iriri e Curuá a região do Baixo Xingu, de
nominada pelas comunidades de Porto de
Moz como Verde para Sempre.

d) Viabilizar, por meio dos instrumentos legais já
existentes e a participação ativa da ANA - Agência
Nacional de Águas, as condições para a criação dos
Comitês de Bacias do Tapajós e do Xingu, para insti
tucionalizar a participação social na decisão de proje-
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tos de uso das águas dessas duas bacias de relevan
te importância ecológica para a Amazônia.

2) Estratégias Produtivas
a) Estruturar o setor florestal:

- promover discussão com setor ma
deireiro e proprietários de floresta sobre a
nova política do governo federal, baseada
no manejo sustentável dos recursos natura
is.

- promover, com assessoramento téc
nico e financiamento, a estruturação de ar
ranjos produtivos que viabilizem economica
mente outros produtos florestais não-madei
reiros, a partir dos conhecimentos das popu
lações locais e de aproveitamentos industri
ais de matérias-primas da região, visando
ampliar a capacidade produtiva e as oportu
nidades de geração de renda com competíti
vidade.

- intensificar a fiscalização punindo
exemplarmente os responsáveis e coibir a
extração ilegal dos recursos florestais, a
exemplo do caso do mogno na região do
Xingu.

b) Estruturar a Produção Agropecuária:

- Estudo de viabilidade e planejamen
to do Projeto Agrocanavieiro de Medicilân
dia - Usina Abraham Lincoln.

- Consolidar a produção familiar rural,
assim como o envolvimento do setor pecua
rista em estratégias sustentáveis, para ele
var a competitividade desses setores no
mercado nacional e internacional, sem pre
cisar de novas áreas de florestas para essa
atividade. Concentração dos investimentos
públicos em verticalização da atividade.

- Promover um ordenamento criterioso
para a produção de soja e grãos, dentro de
um zoneamento que mantenha essa ativida
de nas áreas realmente já alteradas.

o SR. MURILO ZAUITH (PFL ~ MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupo hoje a tribuna desta Casa para des
tacar um acontecimento bastante significativo que
mobilizou a sociedade do meu Estado, o Mato Gros
so do Sul, neste final de semana. A comemoração
dos 10 anos de atividades do jornal Diário MS, de
Dourados, foi um evento marcante.
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o empresário Vitoriano Cales e a esposa Fáti
ma, além de seus familiares, celebraram em grande
estilo esse aniversário. As mais expressivas persona
lidades de praticamente todos os Municípios de Mato
Grosso do Sul se associaram ao Vítor nessa oportuni
dade.

É importante destacar o caráter pluralista do
conteúdo expresso pela equipe de redatores do Diá
rio MS. Nascido da simplicidade e da persistência do
trabalho do empresário Vitoriano Cales, o jornal traz a
fusão de três outros jornais, que também tinham a
mesma responsabilidade: o Panfleto, o Jornal do
Vale e O Zangão.

É significativa essa comemoração, ainda mais
porque todos sabemos das dificuldades que tem o
empresário, nos dias atuais, para bem conduzir um
investimento dessa natureza. O jornal é uma indústria
que requer a utilização de material que muitas vezes
é importado. Em tempos de indefinição econômica,
como os que já atravessamos, e deaumentos indeco
rosos· da carga tributária, como o que presenciamos
atualmente, eSsa é uma tarefa das mais difíceis.

Mas o jornal Diário MS sobrevive a essa turbu
lência. Seus 130 funcionários encarregam - se de fa
zer com que a notícia, o produto principal do trabalho
dessa equipe, seja levada a 55 Municípios do Estado,
diariamente. Uma trajetóri~ que compreende regiões
que até hoje ainda não receberam o benefício da pa
vimentação asfáltica, mas recebem todos os dias a in
formação dada pelo jornal.

Aproveito também está tribuna, Sr. Presidente,
para render as nossas homenagens, em nome da
bancada de Mato Grosso do Sul, ao radialista Jorge
Antônio Salomão, que comemorou, no final de sema
na, juntamente com toda a equipe da Rádio Clube de
Dourados, o aniversário dê 46 anos da primeira
emissora de radiodifusão instalada no interior do
Estado. Cumprimentamos o casal Jorge Antônio e
Maria Salomão, a diretora da rádio, .Elizabeth Salo
mão, e todososfuncionários pelo pioneirismo do tra
balho e a competência que faz com que aBádio Clu
be seja reconhecida hoje como a principal escola de
comunicação do Cone Sul do Estado, já que por ela
passaram a maioria dos profissionais que hoje exer
cem essa atividade em Mato Grosso do Sul e em ou
tros Estados do País.

Outro assUnto também me traz a tribuna. Refiro
- me à preocupação de todos nós, brasileiros, com a
falta de política social do Governo do Presidente Lula.
As manchetes dos jornais de hoje dizem que o Presi
dente está na Colômbia, preocupado em resolver o
problema da guerrilha daquele país. O Presidente,



Durante o discurso do Sr. Murilo Zauith,
o Sr. Colombo, § 2 Q do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. João Caldas, 4Q Suplen
te de Secretário.
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preocupado com relações internacionais, até o fim do O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo
ano terá viajado 31 vezes para fora do País. a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

Sr. Presidente, queremos discutir a agenda do O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE.) -
Governo do PT nesta Casa. Queremos ver o partido Sr. Presidente, quero registrar a realização, na próxi-
falar para a sociedade a respeito do que sempre pre- ma quinta - feira, de solenidade que assinalará o
gou nas campanhas, ou seja, que iria mudar a cara do transcurso do 175º aniversário da lei que criou o Su-
País, gerar emprego. Hoje, contudo, não vemos nada premo Tribunal Federal, a mais alta Corte Judiciária
disso. Estamos, por isso, constrangidos e chateados. do País, hoje presidida exemplarmente pelo Ministro

Manchetes de jornais dão conta de que o Go- Maurício Corrêa, que integrou o Congresso Nacional
vemo vai conversar com o FMI. Já não basta o supe- como Senador da República por Brasília, ali pontifi-
rávit que ele está produzindo neste ano para agradar cando como figura exponencial.
os banqueiros e ainda vai conversar com o FMI sobre Tendo em vista os relevantes serviços presta-
pagamentos de juros! dos pelo Supremo Tribunal Federal à formação jurídi-

O Governo tem de discutir nesta Casa um proje- ca do povo brasileiro, entendi do meu dever registrar
to social, os assentamentos rurais e orçamentos para esse evento na expectativa de que tenha o realce que
as famílias. Um Ministro irresponsável mandou que realmente merece, numa homenagem a quantos, no
as famílias acampassem, porque elas teriam direito a passado e no presente, dignificaram o Poder Judiciá-
um pedaço de terra. Nada disso, contudo, está acon- rio brasileiro.
tecendo. As famílias continuam acampadas. O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do

Na semana passada, em meu Estado, Mato orador.) - Sr. Presidente, no ano em que a
Grosso do Sul, houve dias em que a temperatura no- PETROBRAS completa 50 anos, só temos a come-
turna chegou a 5 graus centígrados. Como fica uma morar. E no mês de agosto a PETROBRAS bateu
criança embaixo de uma lona com esse frio todo? Um novo recorde na produção de petróleo e gás, com au-
Ministro irresponsável colocou essas famílias embai- mento de 12,2% em relação ao mês anterior.
xo de uma lona e não resolve o problema de assenta- Esse é um fator que nos enche de orgulho, por-
mento. Não vai atrás de um recurso. que o maior patrimônio da PETROBRAS indiscutivel-

Queremos discutir, sim, o viés social do Governo mente são seus funcionários, o nível técnico atingido
para que ele possa assentar essas famílias. Não é digno pela empresa e a tecnologia alcançada na exploração
colocar famílias embaixo de lonas e ver crianças sem de petróleo em alto mar.
saúde, sem educação, brincando na beira da estrada. O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pronuncia o

Estamos prontos, sim, para discutir esse viés seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
social do PT. É aqui que vamos ficar cobrando um putados, há muito pergunto por que o nosso sistema
projeto social. ferroviário tornou - se antieconômico, se vivemos

O Governo do PT chegou à Presidência utilizan- num país de dimensões continentais, que clama por
do - se desse discurso: geração de emprego e assen- meios de transporte rápidos e baratos que atendam à
tamento agrícola. formidável demanda do que se produz em todos os

No Mato Grosso do Sul temos 5 mil famílias pontos do seu território.
acampadas na beira da estrada e não queremos con- Foi a partir de 1950 que o Brasil começou a pen-
viver com isso. Queremos que elas tenham dignidade sar em uma nova matriz de transportes. Até então, as
e seu pedaço de solo para que possam desenvolver ferrovias, mesmo incipientes, dominavam imensos
suas vidas e terem um projeto para elas. espaços geográficos em nosso País. As linhas de fer-

Sr. Presidente, solicito que o meu pronuncia- ro respondiam, preferencialmente, ao campo econô-
mento seja registrado nos Anais desta Casa e divul- mico, levando sobretudo produtos agrícolas, matérias
gado no programa A Voz do Brasil. - primas e minérios de nossas minas até os portos de

Muito obrigado. embarque e, secundariamente, ao transporte de pas
sageiros.

Com a ascensão dos Estados Unidos como
novo líder do chamado "mundo livre" ecom a implan
tação do Plano de Metas do Presidente Juscelino Ku
bitschek, a partir de 1955, o Brasil iria mudar o seu
destino, e começava ali uma nova era, a era do auto-
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o futuro do Brasil no século XXI está na dina
mização dos transportes ferroviários e hidroviários.
Apesar de perdermos quase meio século construin
do apenas estradas, devemos agora, neste Governo
que carrega a projeção do sonho dos brasileiros por
melhor qualidade de vida, ressuscitar as linhas fér
reas e abrir os caminhos das águas. Pelo seu custo
razoável de implantação, baixo custo de manuten
ção e custos operacionais compensadores, já está
mais do que provado que a combinação ferrovialhi
drovia é hoje a mais importante opção para o pleno
desenvolvimento, para o alargamento do mercado
interno, para a integração nacional e para a diminui
ção do chamado Custo Brasil.

Se existe algo de errado em nossa orientação
macroeconômica, vamos corrigir o que é falho, va
mos acertar o passo para que se torne mais objetiva e
eficiente a nossa caminhada para o progresso.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, solicito sejam transcritos
nos Anais da Casa dois documentos.

Um deles é um artigo sobre a menina Valdinéia
Martins, de 13 anos, moradora do Assentamento Ru
ral Pontal do Tigre, em Querência do Norte. Valdinéia
ganhou medalha de ouro na prova de salto em altura,
em disputa realizada no Colégio Estadual do Paraná,
sem nenhuma condição de treinamento.

O segundo é sobre uma ação civil pública contra
o Estado do Paraná ingressada pelo Ministério Públi
co. Na gestão do Sr. Jaime Lerner, não foi cumprido o
disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000, dei
xando, assim, de serem investidos nos serviços de
saúde 676 milhões, 274 mil e 666 reais.

Perdemos, quando fomos forçados pelas
grandes companhias mundiais fabricantes de auto
móveis, ao optar pelas rodovias. Hoje, o que o Bra
sil gasta anualmente em manutenção de suas vias
rodoviárias é realmente um verdadeiro absurdo, e
recursos para esse fim ainda são insuficientes.
Para se ter idéia do erro inicial, possuímos um pa
trimônio de cerca de 200 bilhões de dólares que re
presentam 65 mil, 395 quilômetros de estradas, e
quase todas estão degradadas e exigem, a cada
ano, um sacrifício gigantesco, em dinheiro, para a
sua recuperação.

São investimentos que poderiam ser destina
dos, por exemplo, à construção de novas escolas,
à melhoria da merenda escolar, à edificação de
novos postos de saúde e a programas sociais pri
oritários, que lidam com grandes dificuldades de
recursos.

Sr Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os
benefícios que as ferrovias e as hidrovias trouxe
ram para o rápido desenvolvimento econômico
dos Estados Unidos, contribuindo para o fortaleci
mento de suas empresas e para a integração do
seu extenso território, são incontestáveis. Graças
a esses benefícios aquela nação hoje é o maior e
mais dinâmico mercado interno do mundo. No Bra
sil, ao contrário, as rodovias promoveram a inte
gração nacional a um preço absurdo em termos
políticos e econômicos.

Não é possível que um país como o Brasil con
tinue privilegiando seu transporte rodoviário. Arodo
via é muito importante, mas não é possível que a
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móvel, das grandes montadoras e da construção ace- carga pesada de longa distância ainda seja trans-
lerada de estradas asfaltadas por todo o País. portada basicamente pela via rodoviária. É preciso

Assim, quem sonhava com a dinamização das incrementar e implantar urgentemente as nossas hi
drovias, aprimorar as existentes e aproveitar os ma-ferrovias, com a sua modernização, com o novo tra- ,
nanciais ainda não explorados. E necessário repençado espacial da malha, com a expansão das linhas

e com a sua afirmação definitiva como meio de sar de forma mais abrangente, ampla, moderna, fu-
transporte de carga e de passageiros em nosso turista a possibilidade de aproveitamento das ferro-
País, não podia imaginar, naquele momento históri- vias do País. Acredito que o Brasil seja na atualida-
co, que o sonho estava começando a ser sepultado. de o único país com dimensões continentais que

ainda não decidiu utilizar o transporte ferroviário
Interesses políticos e econômicos nacionais e so- como meio de transporte pesado. Está, infelizmente,

bretudo internacionais extremamente poderosos exigi- na contramão do desenvolvimento mundial, oneran-
am abertura total do mercado brasileiro para a fabrica- do ainda mais seu tão sofrido povo.
ção de automóveis, caminhões, tratores, o que exigia a
montagem de uma infinidade de pequenas e médias
empresas afins, que deveriam produzir peças de repo
sição e toda uma gama de .outros produtos comple
mentares que seriam fatalmente absorvidos pelo dina
mismo da indústria automobilística nascente.
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ESPJ)Rl'ES
JOGOS COlEGIAIS

"Sem terra" é destaque no salto

Estimulada a praticar esporte pelo professor de educaçao física há apenas três
meses, Valdinéia Martins de 13 anos, moradora do assentamento rura', Pontal
do Tigre, em Querência do Norte, reoi80 Noroeste do estado, já conseguiu sua
primeira façanha. Ela foi medalha de ouro na prova do salto em aftura,
categoria a (até 14 anos) dos Jogos Colegiais do Paraná, em disputa realizada
ontem, no Colégio Estadual de Paraná. Logo na primeira competiçio,
Valdinéia quebrou seu .própno recorde, que era de 1AO mJ atinoindo a marca
de 1~6 m~ "Ao ver meus amigos torcendo e ornando meu nome fui buscar
énorgia para conseguir vencerll

, conta ela I

o que chamou a atençlo dos coordenador85 da prova, é forma com a atleta
saita. -Ao invés do tradicional pulo de costas ela faz o salto tesoura,
levantando uma perna e depois a outra, Com uma boa preparaç.lo} esta
menina pode ter um futuro brilhante no atletismo", diz o diretor de esporte da
Paraná Esporte, Lester Pinheiro, que está desenvolvendo um projeto de centro
de excetincia do atletismo no estado.

Sem equipamento adequado para o treinamento, o professor de Valdinéi.a...
Flávio Rodrigues dos Santos, explica que teve que improvisar para preparar li
atleta. ItFizemos a barra com uma vara de pescar e o colchio pare cair depois
do salto com palha de arroz dentro de sacos do milho de 60 quilos".. conta ete.
Além de Valdinéia, outros 30 alunos do Colégio Central, que fica dentro do
assentamento, estio nas fases finais dos Jogos Colegiais nas disputas de
atietismo e xadrez. "Iniciamos um trabalho na área de esporte este ano e já
pudemos identificar vários destaques", conta Rodrigues.
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MINISTÉRIO PÚBLICO
do Estado do Parand

Ofício n,o 821/03 - PROSAU Curitiba, 1 de setembro de 2003

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, incumbe-me

noticiar a Vossa Excelência que, nesta data, a Promotoria de Justiça da

Defesa da Saúde da Capital, ingressou com Ação Civil Pública contra o

Estado do Paraná, referente ao ressarcimento dos valores orçamentários

não aplicados em ações e serviços de saúde, relativos aos anos de 2000

a 2002, conforme determina a Emenda Constitucional nO 29/2000, no

valor total de R$ 676.274.666,00, solicitando seja tal comunicação

também levada à ciência dos demais senhores Conselheiros.

Na oportunidade, ratifico à Vossa

Excelência as expressões da minha mais elevada consideração.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA
Procurador de Justiça
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O SR. VIGNATTI (PT- SC. Pronuncia o seguin- res. E o desafio consiste em criar condições de forma-
te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ção para o trabalho sem agredir o meio ambiente.
ocupamos a tribuna neste dia para destacar um even- O Bispo Emérito de Goiás, D. Tomás Balduíno,
to religioso. Refiro-me à Romaria da Terra, ocorrida Presidente da Comissão Pastoral da Terra, alertou
em Itaiópolis, em meu Estado, Santa Catarina, no ulti- para os riscos da privatização da água. Lembrou que
mo domingo. O evento religioso reuniu milhares de multinacionais estão investindo na compra de áreas
pessoas e chamou a atenção para o problema da com mananciais de água potável com a finalidade de
água, bem necessário para a sobrevivência da popu- colocar bases para enriquecerem-se, no futuro, com
lação brasileira e mundial. a venda de água potável. Disse que o Fundo Monetá-

"Não à privatização das águas e sim à reforma rio Internacional condicionou ajuda a alguns países
agrária"foram as palavras de ordem da 17ª Romaria da da África à concordância com um projeto de privatiza-
Terra, que reuniu cerca de 20 mil pessoas. Trezentos ção dos recursos hídricos. "Água poluída e água pri-
ônibus trouxeram romeiros de dez dioceses da Igreja vatizada é água negada ao povo': afirmou.
Católica de Santa Catarina. Clair José Lovera saiu de O Bispo D. Tomás também condenou os latifún-
Chapecó na manhã de domingo e viajou com outros 43 dios. Segundo a CPT, no primeiro semestre de 2003,
passageiros a Itaiópolis, onde encontrou o amigo Gil- nada menos que 31 despejos judiciais retiraram 8 mil
berto Tomazi, que saiu cedo da Capital, Florianópolis, famílias do campo. Outros 60 despejos estão progra-
rumo ao evento. Os dois têm o mesmo motivo para par- mados e, segundo a CPT, vão atingir 11 mil famílias
ticipar da romaria: acreditam em um mundo melhor. no País, em breve. ''A concentração da terra empo-

Mais uma vez, a Romaria da Terra reuniu, num brece o povo, torna as pessoas escravas do merca-
só local, pessoas engajadas em diferentes lutas socia- do, e quem tenta mudar essa situação é tachado de
is. Vieram integrantes do Movimento dos Atingidos por baderneiro e acaba na prisão; temos de mudar essa
Barragens, como Elias Fresqui, de Anita Garibaldi, que idéia", afirmou. D. Tomás lembrou que o Papa João
acredita que as mudanças sociais dependem da cons- Paulo 11, na última visita ao Brasil, manifestou sua pre-
cientização do povo mais do que dos governantes. Ele ocupação com a necessidade urgente da reforma
viajou 350 quilômetros para chegar à romaria. Leandro agrária.
Daniel, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem No ofertório, um representante de cada diocese
Terra, integrou uma comitiva de 15 pessoas. "Estamos trouxe um punhado de terra de sua cidade, que foi
representando as 150 faml1ias acampadas em Três abençoada junto com água e sementes trazidas da
Barras, porque a Romaria da Terra faz parte da nossa cada região do Estado. Ao final, uma cruz de cedro foi
luta por um país mais justo, onde as pessoas possam plantada no loca!.
garantir seu sustento", afirma. O motivoprincipal da Romaria foi, sem dúvida, a

Um abaixo-assinado patrocinado pela Deputa- água. A água tão necessária para a sobrevivência da
da Luci Choinacki circulou entre os participantes para vida no planeta.
a colheita de assinaturas em favor do projeto para Dados da ONU apontam que 1,2 bilhão de pesso-
aposentadoria de donas de casa. as no mundo não têm água com qualidade para beber;

Mas entre os participantes havia gente como Ma- 2,4 bilhões de pessoas no mundo não possuem servi-
ria Francisca Rutes, 75 anos, que foi para a romaria só ços sanitários adequados; e, conforme a Organização
para rezar. Maria Francisca veio de Mafra, cidade vizi- Mundial da Saúde, 2 milhões de crianças morrem a
nha a Itaiópolis. Veterana em romarias, trouxe um ban- cada ano por doenças causadas por água contamina-
quinho para evitar problemas com a coluna durante a da. No Brasil, 20% da população não tem água tratada
celebração. O evento possibilitou que ela encontrasse e 50% dos brasileiros não têm coleta de esgoto. Aliás,
o filho e a nora, que moram em Corupá e também par- 80% do esgoto coletado no Brasil vai para os rios sem
ticiparam da Romaria da Terra. ''A gente precisa ter fé tratamento, o que deixa 70% dos rios brasileiros poluí-
sempre, confiar na Justiça de Deus': ensina. dos. Embora essa situação nos desafie, 12% de toda a

A missa, presidida pelo Bispo de Joinville, D. água doce do planeta Terra está no Brasil. Sob o solo
Orlando Brandes, durou duas horas e nela houve re- do Estado de Santa Catarina está o aquífero Guarany,
flexão, música, orações, teatro e o compromisso de lu- uma das maiores reservas de água potável da América.
tar pela preservação dos recursos hídricos do Estado. Ao final da Romaria da Terra foi produzido um tex-

Em Santa Catarina, a contaminação dos manancia- to em forma de carta e endereçado ao Presidente Lula.
is e rios por dejetos suínos e agrotóxicos é a principal pre- Assinada pelos bispos diocesanos e apoiada por acla-
ocupação. Falta consciência ecológica a muitos produto- mação pelos romeiros, a carta pede mais justiça social,
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através da melhor distribuição de renda. O documento
cobra mais agilidade na realização da reforma agrárial e
atenção para que se evite a privatização da água.

Para o Presidente da Comissão Pastoral da Terra,
o povo·deve se unir para evitar a transformação da água
em mercadoria, reservada a quem pode pagar. "Não po
demos concordar com o modelo consumista que deserti
fica a terra e faz a água desaparecer'~ destacou. A Cam
panha da Fraternidade de 2004, sobre a água, deve ser,
na opinião de D. Tomás, uma oportunidade de conscien
tizar a população da necessidade de proteger os recur
sos hídricos da poluição e da privatização.

D. Tomás classificou como "devagar' o processo
de reforma agrária no Governo atual. O religioso des
tacou, porém, que a repressão a líderes do MST ad
vém de decisões do Judiciário. "Não podemos jogar
nas costas do Lula essa responsabilidade. A repres
são mostra o atraso do nosso Judiciário, que não en
tendeu ainda a necessidade da partilha da terra, não
encaixou ainda a Constituição Federal, que criou um
novo conceito de propriedade, com prioridade para a
função social'~ afirmou. Para o Bispo, o Governo atual
tem receio de realizar a reforma agrária constttucional,
por conta dos recursos para desapropriação.

Chamamos a atenção ao problema da água e
estamos sugerindo a reativação da Frente Parlamen
tar em Defesa da Água Potável, que acompanhe os
processos de preservação dos mananciais, as inicia
tivas voltadas para a preservação do meio ambiente,
no sentido de garantir a soberania das gerações futu
ras a partir da preservação dos recursos hídricos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
OSR. DR. PINOTTI (PMDB - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, venho à tribLlna registrar um fato extremamente
auspicioso para o País, revelador da força de nossa arte
e de nossosartista.s.Estreará em janeiro, nos Estados
Unidos, no Festival Aobert Hedford - considerado o
maior do mundo em filmes de .arte -, um longa-metra
gem sobre a vida do grande pianista, grande músico,
grande brasileiro João Ca.rlos Martins.

Brasileiro de São Paulo, João Carlos Martins é
considerado o maior e mais completo intérprete vivo da
obra de Bach no mundo de hoje. A seguir, a estréia será
em Berlim e, no final de março, na capital paulista.

O filme é dirigido por Irene Langemann, consi
derada uma das grandes diretoras de filmes de arte
da atualidade e a mais expressiva da Europa, e conta,
ainda, com a participação do excepcional maestro
Zubin Mehta, regendo a Orquestra Filarmônica de
Los Angeles, além de muitas outras personalidades
internacionais.

O longa está sendo patrocinado por duas das
principais fundações culturais européias, entre as
quais uma franco-alemã. Trata-se, também, de um
documentário que nasce depois que o Der Spiegel,
semanário alemão mais completo do mundo, pela pri
meira vez, em 2002, dedicou seis páginas de sua edi
ção à vida de João Carlos Martins.

A parte triste deste pronunciamento é o fato, la
mentado por todos os brasileiros, principalmente os
que conhecem João Carlos Martins e amam sua arte,
de o músico ter perdido a capacidade de movimentar
.suas mãos em dois lamentáveis episódios - um assal
to que ele sofreu na Europa e um acidente no Brasil.

Agora, depois de muito tempo, ele tenta, com difi
culdade extrema e esforço incomum, recuperar seus
movimentos. E eis que, recentemente, foi possível ouvir
os sons que saíam apenas de dois dedos de uma mão
e de um dedo de outra - um claro sinal de esperança.
Esperança para João Carlos Martins e para todos nós,
que o queremos de volta na plenitude de suas infinitas
potencialidades artísticas à frente do piano.

O filme sobre a vida de João Carlos Martins
apresenta um final triste, mas ao mesmo tempo espe
rançoso e patriótico: o pianista toca o Hino Nacional
brasileiro com apenas os três dedos que ele conse
gue movimentar, como se estivesse exibindo o con
certo final no reencontro com sua Pátria mãe.

Gostaria, Srs. Parlamentares, de deixar regis
trada essa importante .iniciativa no terreno das artes,
mais propriamente do cinema, que enfoca a vida de
João Carlos Martins, e, dessa forma, trazer o reco
nhecimento da grandiosidade da obra e da arte desse
brasileiro que é orgulho para todos nós.

Muito obrigado.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, saúdo a comuni
dade estudantil deSirnõesFilho, Região Metropolita
na de Salvador, Estado da Bahia, que hoje foi às ruas,
a exemplo dos estudantes de Salvador, para reivindi
car o direito à meia. passagem nos transportes coleti
vos, à educação gratuita e, particularmente, à instala
ção de universidade públicéi:\ no Município.

O SR. MAURíCIO RANDS (PT- PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solícito seja transcrito nos
Anais da Casa o excelente artigo Nabuco, Gilberto e
Mudanças, de Fernando Lyra, ex-Deputado muito assí
duo nesta Casa e ex-Ministro da Justiça, veiculado na
edição de hoje do Jornal do Comérçio. O artigo resgata
a contribuição de Joaquim Nabuco e Gilberto Freyre
para asreformas, tal como fazemos atualmente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR
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Nabuco, Gilberto e mudanças
FERNANDO LYRA

Em pelo menos duas passagens de sua correspondência, Gilberto Freyre referiu-se às
transições das mudanças. A primeira, quando no exílio, escreveu de Stanford: "O período é
doloroso porque é de transição", Referiu-se à Revolução de 30 - a que se opôs, sofreu
perseguições e teve de sair do Brasil. A segunda, de Nova Iorque, já escritor mundialmente
consagrado: "Precisamos considerar as necessidades de um Brasil em transição, mesmo que
isto exija de nós esforços e sacrifícios". Referiu-se ao regime instalado em 1964 - que ele
apoiou, e depois o decepcionou, porque os governos que se sucederam não implementaram as
reformas que ele imaginava (cf. Edson Nery da Fonseca, Gilberto Freyre de A a Z, p. 139).

Se vivo estivesse, Gilberto Freyre escreveria sobre esta nova transição do País, com o espírito
aberto e livre que o marcava. E com a sua grandeza intelectual, que repudiava tanto os
medíocres quanto os tacanhos. Apesar de toda a sua vaidade orgulhosamente assumida, nunca
pleiteou cargos - na verdade, recusou muitos deles - nem se empenhou em integrar grêmios e
academias e, se a isto se dispusesse, teria o atributo fundamental, pois Gilberto sabia
escrever, e, muitíssimo bem.

Gilberto Freyre, em sua vida pública - ele foi deputado federal - inspirou-se no exemplo de
Joaquim Nabuco (1849-1910), a quem homenageou no centenário de nascimento, propondo a
criação do Instituto (hoje Fundação) Joaquim Nabuco. Destinava-se a estudar os problemas do
campo e propor soluções para resolvê-los.

Gilberto, como Nabuco, era suficientemente inteligente para não confundir o público e o
privado. Suficientemente honesto, para não se apegar a cargos e benesses. Suficientemente
maduro, para bem conviver. Ele era talvez o mais perfeito exemplo de homem gentil da sua
geração. Mas era também um libertador, aberto às mudanças. Por isso o seu conservadorismo
nunca foi um fator de amesquinhamento. "Revolucionário-conservador" era como se definia.
Foi crítico do sistema escravocrata no Brasil e das injustiças sociais. Era decerto contra
dinastias. Mais nítido ainda isso se torna quando festejamos os 70 anos de Casa-Grande &
Senzala.

A Fundação Joaquim Nabuco, na atual administração, realiza um trabalho respeitoso e
cuidadoso de mudanças, em sintonia com o pensamento do seu patrono, dignificado pelo
sociólogo Gilberto Freyre. Como político, não só conspirou a favor do golpe militar de 64 mas,
muito antes, havia sido assessor do governador Estácio Coimbra e, como deputado
constituinte, trabalhou pelas reformas e mudanças que acreditava necessárias ao Brasil. Sabe
se que o seu maior sonho era ser governador de Pernambuco.

Mudam-se os tempos. Mudam-se as vontades. Tudo no mundo é feito de mudanças, As
conhecidas expressões são do poeta português Camões (1524-1580). Ele vivia num tempo em
que se mudava pouco, porque Portugal era um império colonial que chegou a dividir o Brasil
em capitanias hereditárias. O Brasil já não é o mesmo do tempo de Camões. Não tolera mais
feudos. Mas há sempre os inconformados, os nostálgicos, os mal-resolvidos que não suportam
a idéia de que há um novo Brasil sendo construído: não à mercê de pálidas vaidades. Um Brasil
livre, bem espelhado nas palavras de Gilberto Freyre: "Qualquer brasileiro poderá governar
esse Brasil/ lenhador/ lavrador/ pescador/ vaqueiro/ marinheiro/ funileiro/ carpinteiro/ /
contanto que seja digno do governo do Brasil! que tenha olhos para ver pelo Brasil,/ ouvidos
para ouvir pelo Brasil,/ coragem de morrer pelo Brasil ( ...) mãos sem anéis (que os anéis não
deixam o homem criar nem trabalhar)/ mãos livres/ mãos criadoras/ mãos fraternais de todas
as cores ( ... ) Mãos todas de trabalhadores,/ pretas, brancas, pardas, roxas, morenas,/ de
artistas/ de escritores/ de operários/ de lavradores/ de pastores/ (... ) Mãos brasileiras/
brancas, morenas, pretas, pardas, roxas/ tropicais/ sindicaisl fraternais."

Como me sinto feliz em participar dessas mudanças!

É com o espírito de união e fraternidade que trabalhamos todos os dias na Fundação Joaquim
Nabuco. São as mãos de todos os funcionários desta Casa que a farão melhor e renovada.
Democraticamente. Com respeito a todos. E altivez. Os que se dedicam com orgulho à vida
pública podem lembrar do que disse Nabuco: "Não trouxe da política nenhuma decepção,

nenhum amargor, nenhum ressentimento". Acreditamos nessas suas palavras e é com este
espírito que se renova a Fundação Joaquim Nabuco. Mesmo que outros, ávidos dos seus
próprios interesses, continuem a desfiar suas queixas intermináveis e enfadonhas, como um
auto-retrato do tédio, insistindo em se rebelar contra a necessária, urgente e indispensável
nova abolição das várias formas da escravidão, para que ela não continue a ser, como disse
Nabuco, o suspiro das noites do norte.
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o SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de regis
trar tema que considero de muita relevância para
todo o País. Refiro-me ao antigo Crédito Educativo
Federal, que antecedeu o Financiamento Estudantil
- FIES, em vigor no Brasil.

Participei de uma reunião de trabalho na Caixa
Econômica Federal e tomei conhecimento de que te
mos um índice de inadimplência de mais de 80% no
Crédito Educativo - são 206 mil contratos. Precisamos
produzir uma solução para esse problema, que vem

criando enorme transtorno para milhares de famílias
de estudantes nos mais diferentes lugares do País.

O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito a transcrição nos
Anais do Comunicado da Monsanto para sojicultores,
publicado na edição de hoje do jornal Zero Hora, aler
tando os produtores de soja para a proibição do plan
tio de soja transgênica. O comunicado diz ainda que
quem se atrever a planta-Ia tera de pagar royalties à
empresa.

COMUNICADO A QUE SE REFERE O
ORADOR

"U··mu ...
te

Considerando que o plantio da soja deve começar dentro de poucas semanas, ·8 Monsanto alerta
que o plantio da Soja Roundup ReadyG\ (soja transgênica) continua suspenso pôr força da
decisão do TRF de 8 de setembro de 200S.

Independentemente desse processo de liberação, os agricultores que vierem a plantar a Soja
Roundop Ready· deverão levar em consideração· o pagamento pelo uso da tecnologia no
momento da comercialização da produção.

A Monsanto continua a esforçar-se para tomar a tecnologia Roundup Ready· disponível aos
produtores tão logo esteja liberada pela Justiça ou pelo Congresso Nacional e espera que a
decisão do Governo, a respeito da biotecnologia no Pafs, seja baseada em fatos científicos. _

Há 50 anos a Monsanto participa da agricultura brasileira e acredita que novas tecnologias são
necessárias para promover o crescimento do País. Éo caso da Soja Roundup Ready4\. Quando o seu
plantio estiver liberado, oa agricultores poderão exercer sua opção de escolha e usufruir os
benefícios que a bioteenoJogia tem proporcionado à agricultura e aos consumidores dos
diversos países Que, legalmente, optaram por essa tecnologia.

0800-158242
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Durante o discurso do Sr. Luiz Couto,
o Sr. João Caldas, 4º Suplente de Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Vice-Presidente.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com a orienta
ção do meu partido.

O SR.ITAMAR SERPA- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Lincoln PorteIa.
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O SR. WASNY DE ROURE (P - DF. Sem revi- Quero aplaudir a ação que o Governo Federal
são do orador.) ~ Sr. Presidente, hoje, houve mani- está fazendo no combate à corrupção, por meio, prin-
festação na BR-070, na altura de Águas Lindas, cida- cipalmente, da Controladoria-Geral da União. O Mi-
de da periferia do Distrito Federal que se desenvolveu nistro Waldir Pires vem realizando um trabalho que
muito - na realidade, ela se situa no Estado de Goiás. merece nosso aplauso. O órgão verificou que agen-

Essa manifestação, que contou com a participa- tes públicos estão desviando dinheiro. Há muita gen-
ção de quase 4 mil pessoas e interditou a BR-070, te reclamando que falta dinheiro nos Municípios, mas
teve como objetivo solicitar aos Governos Municipal, há muitos políticos que estão dilapidando o patrimô-
Estadual e Federal a duplicação dessa rodovia, espe- nio público, desviando recursos, fazendo obras su-
cificamente no trecho da divisa do Estado. São apro- perfaturadas, sem licitação. Isso é corrupção. E a
ximadamente 10 quilômetros da maior importância Controladoria está fazendo um belo trabalho.
para a cidade. Finalmente, aproveito a oportunidade para ex-

Muito obrigado. pressar minha solidariedade ao companheiro Luiz
O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, Eduardo Greenhalgh, que aqui sofreu agressão ver-

peço a palavra pela ordem. bal por parte de outro Parlamentar. É inaceitável, Sr.
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) _ Tem Presidente, que um Parlamentar da Casa, lugar do

V.Exa. a palavra. debate, da discussão e do respeito, agrida um colega
verbalmente.

O SR. ALBERTO FRAGA(PMDB-DF. Pelaor-
Solidarizo-me, pois, com o Deputado Luiz Edu

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
ardo Greenhalgh. Tenho certeza de que essas ações

tação anterior, votei com o PMD8. Infelizmente não em nada colaboram para que o Parlamento tenha
pude estar presente na sessão para votar com o meu credibilidade junto à população. Se aqui não conse-

partido. guirmos fazer o debate de forma respeitosa, como po-
Muito obrigado. deremos exigir que a população creia em nossas
O SR. PRESIDENTE (João Caldas) - Concedo ações?

a palavra ao Deputado Luiz Couto. Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, os Deputados que se ins
creveram para falar não podem ser prejudicados por
uma grande fila de Parlamentares que não o fizeram
e que desejam dar seus discursos como lido. Inscre
vemo-nos conforme determina o Regimento Interno
desta Casa.

Sr. Presidente, quero aplaudir a Marcha do De
sarmamento, realizada no Rio de Janeiro. É preciso
trabalharmos para acabar com a onda de que segu
rança pública é função das autoridades públicas, das
Forças que devem ter armas da própria corporação, o
que não ocorre no meu Estado, onde 80% dos policia
is civis e militares utilizam armas clandestinas.

É preciso desarmar a sociedade para que a se
gurança seja efetivamente desempenhada por aque
les que têm a função constitucional de assegurar a or
dem, a tranqüilidade e o direito de ir e vir à população.

Parabenizo a Rede Globo por também estar
atuando nessa campanha, inclusive mostrando ce
nas da referida manifestação na novela Mulheres
Apaixonadas, com ênfase na necessidade de toda a
sociedade se unir na busca de desarmar mentes e co
rações, pois as armas só trazem prejuízo para a po
pulação.
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o SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, as artes cênicas brasileiras
perderam um de seus maiores mestres na semana
passada. Foi enterrado em Belo Horizonte o fundador
do Grupo Giramundo, o artista plástico Alvaro Apo
calypse.

Mineiro de Ouro Fino, foi mestre de gerações,
desenhista, escritor e criador singular, materializando
o sonho de dar vida aos seus desenhos.

Conquistou o mundo com seus bonecose nun
ca se recusou a ensinar, seja em workshops ou em
oficinas realizadas nos festivais de inverno da UFMG.
Seu legado é marcante. O que sabia e descobria,
imediatamente ensinava.

Homem simples, de caráter generoso, fraterno
e amigo, assim era definido por quem conviveu de
perto com o artista.

O trabalho de Alvaro é uma marca da cultura
brasileira do século XX. Artista completo, passou por
quase todas as manifestações artísticas, nelas dei
xando uma nota distintiva de qualidade e expressão
pessoal.

Dele fica, além da competência, o carinho com
que tratava as artes. Com seu teatro de marionetes
levou o nome de Minas para o mundo e fez do Estado
um centro de referência cultural.

Obrigado, Giramundo. Que Deus o abençoe.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para

convocar os membros do Partido Liberal para virem a
plenário assinar presença.

Muito obrigado.
O SR. WASHINGTON LUIZ (PT - MA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna comunicar a realização
da Conferência Estadual do Trabalho, no Maranhão.
Quero deixar pública também a importância do mo
mento que o Brasil atravessa com a realização de um
profundo debate nacional sobre as várias reformas
em andamento, todas há muito reivindicadas pela so
ciedade.

Destaco a reforma trabalhista, que, de forma de
mocrática e participativa, em todo o País, está possi
bilitando aos representantes sindicais de trabalhado
res e de empregadores aprofundar a discussão sobre
os rumos a seguir para o reordenamento jurídico so
bre as questões trabalhistas e sindicais.

Esse debate no Maranhão está sendo muito
oportuno, pois o Estado tem sido notícia nacional
como fornecedor de mão-de-obra para trabalho es
cravo. Segundo documento oficial da Delegacia Regi-

onal do Trabalho, existem no Maranhão 14 Municípi
os que fornecem mão-de-obra escrava, cerca de 7%
do Estado, todos com índices de Desenvolvimento
Humano muito baixos. Portanto, o debate sobre a
questão do trabalho e sindical está acontecendo em
boa hora.

O movimento sindical brasileiro está tendo uma
oportunidade rara e estratégica. Tudo resultado da
luta travada ao longo de décadas, se não séculos, em
que os trabalhadores resistiram e ainda resistem na
defesa de seus direitos. Agora, a direção das entida
des sindicais estão debatendo, de forma igualitária,
os rumos para a reorganização da estrutura sindical
no País. Isso possibilitará modernizar as relações tra
balhistas e dará .mais agilidade às entidades sindica
is. Permitirá ainda a retomada da geração de empre
gos, com a definição de novas regras na relação tra
balho versus capital, de acordo com o momento que a
humanidade atravessa, com alto desenvolvimento ci
entífico e tecnológico.

Nesta oportunidade quero parabenizar o Gover
no do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela capa
cidade mobilizadora e ousadia em fomentar esse de
bate nacional. No Maranhão, destaco o Delegado Re
gional do Trabalho, Dr. Ubirajara do Pindaré, que vem
coordenando, desde o dia 7 de agosto passado, uma
série de discussões preparatórias para a Conferência
Estadual do Trabalho. Foram constituídas 5 Comis
sões Temáticas para aprofundar temas específicos:
1ª) Comissão sobre Legislação do Trabalho;2ª) Co
missão sobre Negociação Coletiva; 3ª) Comissão so
bre Organização Coletiva; 4ª) Comissão sobre Com
posição de Confl.itos e outras Formas de Trabalho; 5ª)
Comissão de Sistematização. Todas já realizaram
suas discussões, elaborando os documentos para
subsidiar a Conferência Estadual.

Durante todos os debates esteve assegurado o
direito de participação dos representantes dos traba
lhadores, dos empregadores, do Poder Público e de
outros segmentos organizados da sociedade mara
nhense. Mesmo as pessoas que não representam ou
participam de algum movimento sindical ou de outro
tipo de organização da sociedade civil puderam parti
cipar e apresentar suas sugestões diretamente aos
membros das Comissões Temáticas. Utilizaram o
correio eletrônico da Delegacia Regional do Trabalho
do Maranhão para encaminhar suas sugestões.

As Comissões aprofundaram a discussão, com
a apresentação de documentos específicos para o
debate. No decorrer da Conferência Estadual serão
definidas as propostas para serem encaminhadas ao
Fórum Nacional do Trabalho. Haverão as propostas
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de consenso, aquelas que foram unânimes; as reco
mendadas, aquelas aprovadas por maioria; e as su
gestões, as propostas não incluídas nos itens anterio
res.

Esse debate possibilitará ao movimento sindical
brasileiro e maranhense encontrar o melhor caminho
para resgatar seu poder de mobilização e sua repre
sentatividade. Entre outros temas estão sendo discu
tidos: 1) participação de todos os setores no debate
sobre os problemas contemporâneos do mundo do
trabalho; 2) propor alterações na legislação trabalhis
ta; 3) possibilitar a atualização da legislação; 4) asse
gurar que a sociedade organizada seja a principal for
ça transformadora no processo histórico.

Parabenizo ainda o movimento sindical dos tra
balhadores brasileiros, que tem estado presente em
todos os debates ocorridos no País. Assim têm defen
dido de forma ardorosa e combativa suas bandeiras,
os interesses da classe trabalhadora, como o fim da
unicidade e a garantia da liberdade sindical. Dessa
maneira estão reforçando suas entidades, possibili
tando que os legítimos representantes dos trabalha
dores sejam estimulados em suas caminhadas.

As discussões que as organizações estão tra
vando representam um avanço muito grande no pro
cesso de reorganização sindical e nas relações de
trabalho. Somente com a participação de todos e com
a garantia de um debate democrático, como está
ocorrendo, avançaremos na reorganização e na rede
finição dos caminhos a seguir em nossas lutas.

Tenho ainda a certeza do respeito por parte do
Governo Federal às decisões que serão tomadas nas
conferências que estão acontecendo por todo o Bra
sil, bem como do atendimento às resoluções do Fó
rum Nacional do Trabalho. Tudo isso possibilitará re
criar uma relação de respeito e solidariedade na soci
edade. E este é o interesse do Governo do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva: assegurar a pacificação so
cial, possibilitando a construção da efetiva justiça e a
inclusão social no Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei
com o partido em todas as votações anteriores.

Justifico minha ausência do plenário, porque
participava da instalação da Frente Parlamentar que
atende os portadores de HIV. O evento contou com a

presença do Sr. Ministro Humberto Costa e do Presi
dente da Casa, Deputado João Paulo Cunha.

A Frente instalou-se com a assinatura de 60 De
putados. Teremos durante a semana discussões so
bre o tema.

O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, saí há pou
co do Supremo Tribunal Federal. Antes representei
esta Casa em seminário sobre o papel que ela deve
ter na luta pelo combate ao racismo. Por isso, estava
ausente do plenário.

Informo a V.Exa. que votei com o partido na vo
tação anterior.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei com o PCdoB.

Estava ausente do plenário por estar participan
do de reunião com os soldados da borracha, o Minis
tério da Defesa e o INSS.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei com meu partido. Estava
ausente do plenário em decorrência de estar partici
pando de audiência pública.

O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apelo para os Deputados e a Mesa, principalmente,
visto termos urgência de apreciar a reforma tributária,
que a votemos no horário de trabalho, durante o dia.

Estou nesta Casa há 11 anos. Agora realizamos
sessões de madrugada e permanecemos horas para
dos durante o dia. Se o Governo quer votar, que o
faça de dia. Estamos praticamente parados há quase
uma hora, e provavelmente esta sessão vai entrar
madrugada adentro.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Deputado Mário Assad Júnior.

O SR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso
este tempo para registrar a situação dos cafeicultores
do leste de Minas Gerais.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário ainda
não liberou o Pronafinho, sob o argumento de que os
recursos estão especificamente direcionados para o
Programa Fome Zero. Ocorre que a cafeicultura no
leste mineiro é trabalhada por famílias.

Nos próximos dias, apelaremos para o Ministro
Raul Jungmann no sentido de que não fique abando
nada a cafeicultura daquela região, especialmente
por se tratar de pequenos e microcafeicultores, que
precisam da liberação desses recursos para sua sub
sistência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JAMIL MURAD - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JAMIL MURAD (PCdoB - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na úl
tima votação, acompanhei o voto da bancada do
PCdoB. Estavaausente do plenário por me encontrar
em audiência com o Ministro da Justiça, Márcio Tho
maz Bastos, e um Véreadordo PCdoB do Pará, Paulo
Fonteles, que está ameaçado de morte, para pedir
providências sobre o caso.

A S.Exa. levamos o nome do chefe do crime or
ganizado no Pará, Josuel Martins, que tem conexão
com o Secretário de Segurança Pública do Pará, o
qual fez dobradinha com o filho desse chefe do crime
organizado.

O Ministro da Justiça assumiu o compromisso
de dar proteção a Hernandes e a Paulo Fonteles. Ou
tras providências serão tomadas para enfrentar o cri
me organizado, a que a sociedade brasileira não vai
se submeter. Nós o venceremos e o Brasil caminhará
em defesa de uma sociedade civilizada.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, diri
jo-me a V ..E:xa. e aos Deputados da Casa, principal
mente aos integrantes da base do Governo, para soli
citar-lhes que compareçam ao plenário, a fim de al
cançarmos o quorum regimental de 308 Deputados,

indispensável para o infcio da deliberação sobre a
proposta de emenda constitucional que trata da refor
ma tributária.

Renovo, portanto, o apelo aos integrantes da
base do Governo, às Sras. e Srs. Deputados no senti
do de que dêem número imediatamente, a fim de que
tenha infcio o processo de deliberação sobre a fase fi
nal da votação da reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares
para que venham ao plenário. Precisamos do quo
rum regimental de 308 Srs. Deputados para dar infcio
à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra à Deputada Ora. Clair.

A SRA. ORA. CLAIR (PT-PR Sem revisão da
oradora.) - Sr.. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
inicialmente, lastimoprofundamenteo falecimento do
companheiro José Cláudio Pereira Neto, Prefeito de
Maringá, que já se encontrava doente há muitos me
ses. O PT, o Paraná e o Brasil perdem grande Ifder,
que servirá de exemplo não só pela sua administra
ção, mas também pela sua história de vida. O partido
tem o compromisso de continuar sua luta na busca de
uma sociedade mais justa.

Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, aprovei
to a oportunidade para convidar V.Exas.a participar
da Frente Parlamentar de Acompanhamento da Dfvi
da Pública, do Sistema Financeiroe da Polftica de Ju
ros. Quinta-feira, às 9h,será realizada reunião preli
minar, no Auditorio do Anexo IV da Câmara dos De
putados.

Essa Frente é, sem dúvida, extremamente ne
cessária no momento. Só este ano, teremos de pa
gar, de juros da dfvida, 150 bilhões de reais. Com
esse superávit de 4,25% do PIB programado, arreca
daríamos 68 bilhões, restando, somente de paga
mento de juros da dívida, 82 bilhões.

Conclamamos, repito, as Sras. e Srs. Deputa
dos e todas as entidades Sindicais a participarem da
reunião de quinta-feira, às 9h.

Sr. Presidente, hoje recebemos diversas entida
des que compõem a Coordenação Nacional da Cam
panha contra a ALCA. D. Tomaz Baldufno se fez pre
sente. Na ocasião, entregaram abaixo-assinados de
vários segmentos da população solicitando a convo
cação de plebiscito oficial contra a ALCA. Pretendem
também que seja realizada auditoria sobre a dfvida
pública e a retirada definitiva do Acordo de Cessão da
Base de Alcântara aos.Estados Unidos.
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Para encerrar, informo ao Plenário que o Minis
tro da Educação esteve ontem em Curitiba, onde as
sinou projeto que transforma o Centro Federal de
Educação Tecnológica - CEFET do Paraná na se
gunda Universidade Federal do Estado.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, esta Casa debate na Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado tema que
mexe com a curiosidade, a angústia, o sentimento, a
inteligência, enfim, há um posicionamento de toda a
Nação brasileira: o desarmamento.

Temos enfatizado nesta Casa, muito claramen
te, a nossa posição. Queremos repeti-Ia, porque uma
mentira dita mil vezes vira verdade; imaginem, então,
a própria verdade repetida. É bom dizer que quere
mos, sim, o desarmamento. Não há problema. Vamos
desarmar. Mas para que haja o desarmamento temos
de combinar com todo o mundo.

Vamos combinar com os Estados Unidos, com
Yasser Arafat, com a Líbia, Israel, Inglaterra, Iraque,
Coréia do Sul, Coréia do Norte e com o Paraguai, que
vende armas à vontade para o Brasil; com os bandidi
nhos daqui, com o assaltante, o narcotraficante, o la
drão de carga, o receptador. Vamos combinar tam
bém com a polícia, que às vezes usa 2 armas, uma
dela e outra do Poder Público.

Antes de desarmar o cidadão é preciso desar
mar o ladrão. Se isso não for feito, que não se deixe o
cidadão refém do bandido. Ora, todos conhecemos
muito bem a lei da oferta e da procura. Enquanto hou
ver essa lei, vamos ter oferta e procura daquilo que for
necessário. Hoje, se há no País uma coisa que é ne
cessidade premente é segurança pública. Eu quero
comprar segurança pública. Se há quem me oferece,
então, vou pagar. Como a lei da oferta e da procura é
uma lei da natureza, a lei da vida também o é, e a so
brevivência faz parte dela. É claro que o cidadão vai
procurar sobreviver.

Não dá para entender como o bandido pode ter
uma arma e o cidadão, não. Mas se este contratar
uma empresa particular, esta pode usar armas. As ar
mas não são um fim em si mesmo, são a conseqüên
cia, a mazela neste País. A causa é o desemprego, a
fome, a miséria, o crime organizado, a falta de poder
de polícia. Aliás, quando estamos mal, chamamos a
polícia e ela não vem; chamamos a Segurança Públi
ca e ela não vem. Além de não vir, vão impedir que eu
faça por mim mesmo. Por exemplo, o cidadão que
mora no interior, desarmado, torna-se presa fácil para
o ladrão.

Por via de conseqüência, esperamos que a Câ
mara tenha compreensão e não cometa o sacrilégio
de desarmar o cidadão e deixar armado o ladrão. Aí,
sim, o tiro saí pela culatra.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pompeo de
Mattos, o Sr. Inocêncío Oliveira, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dêncía, que é ocupada pelo Sr. João Paulo
Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas
a virem ao plenário para iniciarmos a Ordem do Dia.
Contamos com a presença de 268 Srs. Deputados;
precisamos de 308, por tratar-se de matéria constitu
cional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado João Alfredo.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar registrado
nos Anais da Casa manifesto da Campanha Jubileu
Sul/Brasil, um movimento nacional contra a ALCA, já
referido pela Deputada Dra. Clair.

Os seus três objetivos fundamentais são: con
vocação de plebiscito oficial sobre a ALCA, ainda em
2004, a fim de garantir o direito de o povo brasileiro
decidir os destinos do País - inclusive, há o Projeto
de Lei nº 71, de autoria do Senador Roberto Saturni
no, sobre o assunto. Depois da tramitação das refor
mas, gostaríamos que V.Exa., em acordo com o Pre
sidente José Sarney, colocasse a matéria em vota
ção. Imediata realização de auditoria pública sobre a
dívida externa e a retirada definitiva da Casa do Acor
do de Cessão da Base de Alcântara ao Governo dos
Estados Unidos da América.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

DECLARAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL
CONTRA A ALCA

Em Cancún, México, a maioria dos países do
mundo, junto com importantes setores da sociedade
civil mundial organizada, acaba de manifestar seu re
púdio às condições desiguais e injustas de negocia
ção de acordos comerciais, tais como a OMC tenta
promovê-los.

No Brasil, nós, entidades da sociedade civil que
compomos a Campanha Jubileu Sul/Brasil, organiza
mos, na Semana da Pátria deste ano de 2003, uma

--------------~~- --- ------- --
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nova manifestação pública para expressar a rejeição da
maioria da sociedade brasileira às negociações da
ALCA.

Desde 1991, a Campanha Jubileu promove o
debate de temas que dizem respeito aos principais
problemas do Brasil e do povo brasileiro. Durante <3,S
três Semanas Sociais debateu-se sobre "o mundo do
trabalho", "a construção de um projeto popular paréj o
Brasil", e sobre "as dividas sociais". A partirde 1998" a
Campanha se articulou sobre o tema das dívidas ex
terna e interna, e a partir de 2001 sobre a Alca. Assim,
a iniciativa de promover um abaixo-assinado, se situa
na continuidade de duas mobilizações importantes na
história democrática do País, a favor da nossa digni
dade e soberania: o referendum nacional cívico em
setembro de 2000 sobre a dívida externa, no qual se
expressaram mais de 6 milhões de cidadãos, e um
outro referendum popular em setembro de 2002 so
bre a Alca, no qual se expressaram mais de 10 mi
lhões de cidadãos.

Consideramos que é um direito e um dever de
cada cidadão de participar e de se pronunciar - como
acontece em muitos outros países - sobre os temas
que determinam oseu destino.

Em condições tão assimétricas e desiguais, nas
quais todos os países de América Latina estão envol
vidos na discussão dos termos dum Acordo de Livre
Comércio com os EUA, país mais poderoso da terra,
consideramos que a Alca representa uma ameaça a
soberania, à autonomia e à liberdade do Brasil. Se
fosse necessário mostrar o imenso perigo que repre
senta tal projeto de "livre" comércio, bastaria indicar
os dramáticos resultados no México do Nafta (acordo
de livre comércio entre os EUA, o Canadá e o México)
tanto no campo (mais de 1,8 milhões pequenos pro
dutores de milho perderam o seu trabalho), como no
aumento desemprego, das desigualdades e da po
brez<3, (que passou de 50% a 75% da população.)

A Campanha no Brasil faz parte duma crescente
mobilização da população no conjunto de Continente
(inclusive nos EUA eno Canadá) contra esse projeto
de neo-Colonização e de subjugação do conjunto da
AméricaLatina aos interesses das grandes empresas
transnacionais estadlmidenses.

Numa perspectiva democrática, consideramos
que é responsabilidade dos três poderes da Repúbli
ca de criar condições que permitam ao povo o conhe
cimento pleno e a tomada de decisão dos assuntos
do seu futuro. Por isso, na continuidade da luta de
muitas entidades e Cidadãos e reforçando o voto po
pular que exigiu mudanças na política nacional, rei-

vindicamos ao Governo Federal, ao Congresso Naci
onal e ao Poder Judiciário:

1 - a convocação de um Plebiscito Oficial sobre
a Alca, ainda em 2004, a fim de garantir o direito ao
povo brasileiro de decidir do País;

2 - a realização imediata de uma Auditoria PÚ
blica sobre a Dívida Externa brasileira, conforme de
termina a Constituição Federal com a participação de
entidades da sociedade;

3 - a retirada definitiva do Acordo de Cessão da
Base de Alcântara aos Estados Unidos.

Para a realização do Plebiscito Oficial, pedimos
a aprovação pelo Congresso Nacional do Projeto de
Lei do Senador Saturnino Braga, nº 71, sobre a per
manência do Brasil nas. negociações da Alca.

Nesta data, já chegaram à coordenação nacio
nal mais de 2.000.000 assinaturas, e muitas outras
ainda estão no caminho. Este número significante de
assinaturas se soma aos votos dos dois plebiscitos e
às muitas formas de luta da sociedade e do povo que
reclamam mudanças importantes.

Soberania sim, Alcanão!
uma outra América e possível!
Brasília, 16 de setembro de 2003. - Coordena

ção Nacional da Campanha Contra a Alca.
O SR. ALEX CANZIANI (PTB - PRo Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente gos
taria de unir-me àsvárias manifestações que já houve
na Casa sobre o falecimento do Prefeito de Maringá,
José Cláudio, o que lamentamos profundamente. T0

dos nós, do Paraná, acompanhamos a luta do Prefei
to para vencer o câncer. Apesar de todo o esforço e
dos avanços da medicina, infelizmente, perdemos
José Cláudio nesta manhã. Ficam as nossas condo
lências à família e a todo o povo do Estado.

Sr. Presidente, a revista Época desta semana
publicou artigo fazendo referências à quantidade de
viagens que a Sra. JeaninePires, Diretora de Turismo
de Negócios e Eventos da EMBRATUR, fez ao longo
deste ano.

Ora, Sr. Presidente, nobres pares, se hoje que
remos fomentar o turismo - falo na qualidade de Pre
sidente da Frente Parlamentar de Turismo -, nada
mais justo e necessário do que a Diretora de Turismo
de Negócios e Eventos da EMBRATUR, Ora. Jeanine
Pires, percorrer o País e captar eventos para que pos
sam gerar empregos e renda no Brasil. Espero que a
Ora. Jeanine viaje muito por todo o País e para o exte
rior, divulgando para entidades do mundo inteiro a
possibilidade de termos eventos aqui no País.
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Não tenho procuração da Sra. Jeanine Pires,
mas me sinto na obrigação de defender o grande tra
balho da EMBRATUR na viabilização do turismo bra
sileiro e também o trabalho do Ministro do Turismo,
Walfrido dos Mares Guia, que, sem dúvida alguma, é
um dos melhores Ministros que a pasta já teve.
S.Exa. fomenta o turismo, viabiliza ações, para que
cada vez mais se aumente a geração de emprego e
renda no País.

Sr. Presidente, quero solidarizar-me com a Dire
tora da EMBRATUR, Sra. Jeanine Pires. Espero que
S.Sa. continue viajando. Sem dúvida alguma, essas
viagens vão significar mais oportunidades para o de
senvolvimento do turismo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

Convoco as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados a
virem ao plenário para que possa ter início a votação
da reforma tributária. Até o momento há 275 Srs. De
putados, são necessários 308.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Humberto Michi
les.

O SR. HUMBERTO MICHILES (Bloco/PL 
AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Mi
nistro da Educação tem sido chamado pela imprensa
de polêmico, pois a cada entrevista levanta uma
questão.

A Nação tem tomado conhecimento de dados
estarrecedores, mas não está dando a devida impor
tância.

Numa competição internacional, em que foram
avaliados41 países nos itens leitura e matemática, o
Brasil ficou num dos últimos lugares. Mais da metade
dos alunos que estão na quarta série têm dificuldade
para ler e fazer as 4 operações.

Esses dados deveriam provocar verdadeira co
moção nacional, fazer o Presidente da. República
convocar reunião com todos os Ministros e esta Casa
debater permanentemente a questão educacional no
País. Enfim, são necessárias medidas urgentes para
enfrentar o problema.

O que tem procurado fazer, na minha concep
ção, o Ministro da Educação? Manter o tema perma
nentemente em discussão, em foco, para que possa
mos buscar uma solução.

Há de se compreender a angústia do Ministro
Cristovam Buarque, que é um educador. S.Exa. sabe
que sozinho não conseguirá buscar os recursos ne
cessários para mudar esse quadro. É preciso, portan
to, que suas declarações ecoem pela Nação brasilei-

ra. Todas as pessoas compromissadas com a educa
ção, particularmente os alunos e professores, devem
apoiar a. reivindicação do Ministro por mais verbas
para a educação. O foco deve ser a qualidade. E só
teremos qualidade se investirmos em mais capacita
ção e melhor formação dos professores. Como exem
plo, cito a 37ª olimpíada mundial do ensino profissio
nalizante, realizada na Suíça, na qual o Brasil ocupou
o décimo lugar. Por quê? Porque temos uma escola
profissionalizante de qualidade: o SENAI.

Vamos seguir esse exemplo.
Sr. Presidente, precisamos apoiar o Ministro da

Educação, entender a angústia de S.Exa. Se não in
vestirmos na educação, a exemplo do que fizeram ou
tros países, não haverá justiça, nem a decência que
tanto queremos.

Muito obrigado.
O SR. TAKAYAMA (PMDB - PR. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o assunto que vou abordar hoje tem reflexos
e influências na vida de todo cidadão brasileiro, des
de o mais abastado, que reside no condomínio nobre
da grande Capital, ao mais humilde, que mora no
mais distante lugarejo deste imenso Brasil. Ninguém
poderá questionar os benefícios que essa instituição
tem trazido à sua vida. Aliás, seria inimaginável o nos
so dia-a-dia sem essa instituição. Estou falando dos
Correios do Brasil, que presta um dos serviços públi
cos mais importantes na integração de todos nós.

Mesmo na era da Internet, sabemos que na rea
lidade brasileira os Correios são o único meio de inte
gração e acesso de algumas pequenas comunida
des, por estar presente em todos os Municípios deste
imenso País. Seus serviços prestados, de elevada
qualidade, têm sido fator de integração verdadeira
mente social.

Talvez alguns dos Srs. Deputados não saibam,
mas os Correios possuem um serviço chamado Carta
Social, que pode ser usado por qualquer cidadão bra
sileiro ao custo de apenas 1 centavo. Isso mesmo: 1
centavo! Quem conhece outro serviço público ou pri
vado que tenha este preço? É até possível que esse
exemplo não sensibilize algumas pessoas - aliás, al
guns não se sensibilizam com nada. Mas conheço
muitos brasileiros que se comunicam com seus famili
ares, falam sobre sua vida, suas crenças, alimentam
suas saudades e expectativas e reforçam seus laços
de amor e amizade pelo único meio possível: os Cor
reios.

O assunto foi tema de filmes como Central do
Brasil, em que a personagem, interpretada pela extra-
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ordinária atriz Fernanda Montenegro, redige cartas
para os pobres brasileiros que ainda não deixaram as
trevas do analfabetismo para se comunicar, retrato da
dura realidade de uma parcela dos nossos irmãos
brasileiros.

É desse serviço tão importante para milhões de
pessoas simples e humildes que quero tratar neste
momento.

Não bastasse o aspecto comunicação, atual
mente, 700 mil aposentados rurais recebem seus be
nefícios via agências dos Correios no interiordo País.
Deputados que têm suas bases em pequenas cida
des onde não há bancos sabem perfeitamente que os
aposentados dependem desse pagamento para seu
sustento e de sua família.

Remédios deuso contínuo, que não podem fal
tar no tratamento de doenças como hipertensão e di
abetes, somente chegam às mãos dos idosos por in
termédio desse serviço.

Os que usam. a Internet talvez não saibam que
70% das entregas de tudo que é vendido por esse
moderno instrumento de comunicação são feitas pe
los Correios.

Mas o que mais sensibiliza o nosso coração, e é
o que quero destacar, é que tudo isso depende de um
contingente de 100mil funcionários dedicados e com
petentesque não medem esforços para pôr essa ins
tituição no ranking das melhores do mundo e que
transformaram esse serviço público desacreditado no
passado no que os brasileiros mais confiam hoje.

Porém, Sras. e Srs. Deputados, esses funcioná
rios estão vivendo momentos difíceis na negociação
do acordo coletivo de trabalho. É por isso que faço
este apelo: um pouco de sensibilidade e conversa na
negociação por parte das autoridades para que esses
funcionários a]cancem o que reivindicam.

Sr. Presidente, os custos desses 4 dias de para
lisação - a interrupção custa 25 milhões de reais por
dia - cobririam as reivindicações da classe. Parece
que a sensibilidade já está acontecendo, graças a
Deus.

Não quero aqui propugnar que se autorize o
atendimento de toda a pauta de solicitações feita pela
representação sindical. Todos nós sabemos da res
ponsabilidac:;le entre o que é ideal e o que é possível.
Porém, tenho a certeza de que nosso Governo, tão
comprometido com as questões dos mais humildes,
estará dando sinais da sua marca: o vínculo com pes
soas simples e presentes na realidade do Brasil,
como é o caso dos carteiros. Trabalhadores que não
escolhem a casa emque vão entregar a carta ou a no-

tícia que carregam. A casa mais simples do fim da
rua, no alto do morro da invasão da grande metrópole
ou na guarita do Palácio da Alvorada. Pode ser um
simples comunicado de nascimento na família ou o
ofício de gratidão ao nosso Presidente Lula.

Esse brasileiro que labuta de sol a sol, ou mes
mo quando a chuva é intensa; esse nosso irmão, o
anônimo carteiro, merece, neste e em todos os mo
mentos, o nosso apoio, respeito e admiração.

Por esta razão, como titular da Comissão de
Ciência e Tecnologia e Comunicações, encaminho
neste dia um apelo ao Presidente Lula, ao Ministro
das Comunicações, Miro Teixeira, e ao Presidente
dos Correios: tenham umpouco de sensibilidade para
que apressem o término das negociações, atendam
os pedidos desses profissionais, carteiros de todo o
Brasil, que cobrem de alegria brasileiros ricos e po
bres dó Oiapoque ao Chuí, do Acre ao litoral da Paraí
ba, e que portanto representam o mais verdadeiro
sentido de unidade desse nosso imenso e diversifica
do Brasil.

Peço aos companheiros que, nesta hora, sejam
solidários com osfuncionários dos Correios para que
sejam atendidos. São heróis anônimos que trabalham
pelo bem-estar da n?ssa sociedade.

Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos iniciando a coleta de assi
naturas entre os Parlamentares que integram o Con
gresso Nacional para um documento a ser enViado ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo uma
mudança significativa na postura do Brasil nas nego
ciações de um novo acordo com o Fundo Monetário
Internaciónal- FMI.

No nosso entendimento, depois que a Argentina
conseguiu um acordo com juros menores e maior pra
zo, mesmo tendo dado um calote no FMI, o Brasil,
que vem cumprido à risca seus compromissos com o
Fundo, tem todo o direito de exigir um acordo em no
vas bases.

Não há dúvidas de que está na hora de o Brasil
dar uma virada nessa relação com o FMI, exigindo
que o novo acordo dê ao País margem para voltar a
crescer.

Na terça-feira da semana passada, 9 de setem
bro, a Argentina deixou de pagar, deliberadamente,
US$ 2,9 bilhões de uma parcela de suadívida com o
Fundo. Surpreendentemente, um dia depois, o FMI
anunciou o fechamento de um novo acordo de 3 anos



47550 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

com o Governo argentino que prevê a liberação de
US$ 21 bilhões.

O novo acordo prevê ainda a redução do supe
rávit primário que o país terá de produzir nesse perío
do para 3%, o que permitirá à Argentina investir mais
recursos em programas sociais e de desenvolvimen
to.

Para que se compreenda melhor as circunstân
cias que envolvem essa questão, é importante lem
brarque, ao contrário da Argentina, o Brasil vem cum
prindo rigorosamente seus compromissos com o Fun
do, tendo inclusive elevado por conta própria de
3,75% para 4,25% a meta de superávit primário, sem
nada pedir em troca.

Essa política ortodoxa e conservadora teve ini
cialmente seus méritos ao conseguir evitar a ameaça
de descontrole dos índices de inflação e da taxa de
câmbio na mudança de governo.

Por outro lado, ela teve também um custo social
incalculável, pois implicou manutenção de altas taxas
de juros, que provocaram recessão e desemprego.

Os brasileiros já foram excessivamente sacrifi
cados por essa política restritiva. Temos a obrigação
de exigir do FMI um tratamento no mínimo igualitário
ao da Argentina e um acordo que permita a redução
das taxas de juros e a retomada do crescimento. Do
contrário, assistiremos a um agravamento sem prece
dentes dos problemas sociais, em especial da crimi
nalidade e da violência nos grandes centros urbanos.

Está na hora de o Brasil dar uma demonstração
de força, e do Presidente Lula demonstrar realmente
a que veio, estabelecendo um novo patamar para as
relações entre nosso País e os organismos internaci
onais.

A Argentina deu o exemplo. Não pagou e ainda
arrancou do Fundo um acordo que permite a ela apli
car internamente os recursos que antes eram consu
midos pelo pagamento de juros.

Está na hora de fazermos o mesmo, se não qui
sermos continuar andando em círculos e vendo o
País se afundar numa recessão.

Sim, porque todos sabemos que o discurso de
geração de empregos e crescimento que se faz em
toda campanha eleitoral não passará de palavras va
zias se o Brasil não conseguir equacionar de forma
mais racional e equilibrada o problema da dívida, le
vando em conta as necessidades sociais do País.

Essa luta não é de um partido ou de uma lide
rança, mas de todos os brasileiros que sonham e tra
balham por um país mais forte, independente e por
uma nação mais justa e solidária.

Esta Casa vem dando seguidamente demons
trações de que está afinada com os anseios maiores
de nosso povo, na discussão aberta, democrática e
na votação das reformas constitucionais.

Por isso, acredito que podemos dar um passo
adiante, e faço um apelo para que os nobres colegas
apóiem nossa iniciativa. Vamos mostrar ao Presiden
te que ele terá o apoio político para buscar um novo
acordo com o FMI que permita ao Brasil retomar o ca
minho do crescimento econômico e dar ao nosso
povo a perspectiva real de cumprimento das promes
sas de esperança de um novo tempo.

Tenho a plena convicção de que os homens pú
blicos responsáveis não nos faltarão nesse momento
em que temos a oportunidade de dar uma virada his
tórica nas relações internacionais do Brasil e no cum
primento do destino e de um futuro grandiosb para
nossa Nação.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na última vota
ção da sessão anterior votei com o PMDB.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro
o início das festas de comemoração da chegada à ci
dade de Mossoró, há 75 anos, da Igreja Assembléia
de Deus. Enalteço principalmente o trabalho que vem
sendo desenvolvido pelo Pastor Martins Alves, que,
além do aspecto de evangelização, tem-se preocupa
do muito com o atendimento aos mais pobres e ne
cessitados.

A festa teve início sábado passado e vai até o
dia 30 de novembro, quando teremos a inauguração
do templo-sede, que abrigará cerca de 5 mil pessoas.

Aproveito também para registrar os 50 anos da
próspera cidade de Upanema, que conta com gente
muito corajosa e trabalhadora e vive hoje um dia de
festa pela sua emancipação política. Enalteço o tra
balho do Prefeito Jorge Luiz, do Vice-Prefeito, Anto
nio Targino, e da Presidenta da Cãmara, Maria José
Bezerra.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Convoco as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados a
virem a plenário, a fim de dar início à Ordem do Dia.
Já estamos há 1 hora e meia aguardando quorum.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Jackson Bar
reto.

---~~~ --------- - -- -_._-~---- ----- --- ---------_._--
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o SR. JACKSON BARRETO (PTB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero fazer registro da mais alta importân
cia.

Na semana passada, no dia 11 de setembro, es
tive em Santiago do Chile, convidado por alguns com
panheiros das lutas clandestinas do final da década
de 70 e início da de 80. Eles, que estiveram comi90
no Brasil para fugir da ditadura do General Pinochet,
agora me levaram ao Chile. Tive o prazer de partici
par, ao lado das forças democráticas e populares da
quele país amigo, das comemorações pelo 30º ani
versário da morte do ex-Presidente.Salvador Allende,
não apenas das solenidades do Palacio de La Mone
da, mas de todas as manifestações organizadas pe
los diversos movimentos populares: Partido Socialis
ta chileno, pelo Partido Comunista chileno e Movi
mento da Esquerda Revolucionária.

Presenciei um país politizado, dividido, que até
hoje chora a perda do seu grande líder Salvador
Allende.

Para nossa geração, o ex-Presidente represenc
tou a chegada ao poder das forças progressistas pelo
voto popular. Depois dessa experiência, o Chile,
como é do conhecimento geral, viveu a mais dura di
tadura do nosso continente. Foi uma alegria encon
trar o país disposto a consolidar a democracia, embo
ra ainda tenha muitas feridas abertas em virtude da
maior carnificina produzida na América Latina: a dita
dura militar do Gen. Pinochet.

Espero que o povo chileno e as forças democrá
ticas daquele país encontrem seu destino, seu cami
nho, pelo seu alto grau de politização.

Encerro, Sr. Presidente, registrando também
minha solidariedade ao líder Yasser Arafat. Peço ao
nosso Governo que manifeste a posição do Brasil
frente à ameaça de assassinato do líder do povo pa
lestino, do Presidente da Autoridade Palestina, Yas
ser Arafat.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, de janeiro a agosto do cor
rente, o Governo Federal teve uma redução de 2 bi
lhões e 400 milhões de reais na arrecadação. Na pro
gramação da Receita Federal, o mês de agosto foi
considerado o pior de todos, neste ano de 2003, com
uma quedade aproximadamente 600 milhões de rea
is nos números previstos.

E qual tem sido a reação da administração fede
ral com relação a esse acontecimento? Está anunci-

ando corte de despesas e nos investimentos, afetan
do, especialmente, a área social.

E dessa maneira, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vamos caindo em perigoso círculo vicio
so, que encaminha o País a passos largos para inevi
tável estrangulamento.

O Ministro do Planejamento, Guido Mantega,
cuidou de avisar, imediatamente, que a meta de su
perávit primário, receitas menos despesas, excluindo
juros - entre aspas -, "será atingida de qualquer ma
neira".

Assim, sem nenhuma dúvida, o Ministro vai pra
ticando o exercício preferido dos nefelibatas, qual
seja o de caminhar com a cabeça nas nuvens.

Quem observa o que acontece em terra firme,
verifica o desespero dos que não têm como saldar
suas dívidas, dos que se encontram desempregados
e sem nenhuma saída para prover o sustento de suas
famílias.

Mas o Ministro quer preservar tudo o que está
acertado com o FMI, destinando bilhões e bilhões de
reais para pagamento de juros escorchantes de uma
dívida externa interminável, que já se tornou eterna.

Juros de agiotas, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, num país de miseráveis, onde milhões
vagueiam pelas ruas, gerando tensão e fomentando
violência, sem um centavo no bolso.

É uma situação de desespero, facilmente obser
vável, nas nossas áreas urbana e rural.

Essa decisão de preservar o arrocho financeiro
a todo custo irá promover maior queda na arrecada
ção e, conseqüentemente, diminuição de vagas den
tro do mercado de trabalho.

E tudo se fecha numa cadeia insustentável, que
nos leva à previsível explosão social.

A FIESP - Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo anunciou o fechamento de 3.940 em
pregos, somente no último mês de agosto, ilustrando
quadro desesperador e que a cada dia se torna mais
e mais preocupante.

E a meta do então candidato Luiz Inácio Lula da
Silva, hoje Presidente da República, que havia pro
metido a criação de 10 milhões de novos empregos,
tão logo tomasse posse, vai se configurando mero ar
gumento eleitoreiro, sem contato ou ramificação com
a realidade.

Somente no primeiro semestre deste ano, o PIS
brasileiro sofreu uma queda de 1,6% com relação aos
últimos 6 meses €lo ano passado.
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A situação do comércio é insustentável, com vá
rias casas fechando as portas e o desemprego au
mentando de forma vertiginosa.

Em certas Capitais, como Boa Vista, Capital de
Roraima, Estado que tenho a honra de aqui represen
tar, o clima é de muita apreensão.

As vendas se encontram praticamente paralisa
das e as pessoas sofrem com a ameaça constante de
desemprego, causado por completa e total estagna
ção econômica.

Mas o Governo diz que não abre mão de seu
compromisso com o FMI, destinando bilhões e bi
lhões de reais para pagamento de juros dessa dívida
aterradora.

Gostaria de deixar esta minha contribuição, em
forma de alerta, porque o quadro que vamos atraves
sando é muito arriscado e explosivo.

Desejo, sinceramente, que o Governo Lula en
contre meios para cumprir suas promessas de cam
panha, em especial a que se relaciona com o pleno
emprego, dando início a uma nova fase na caminha
da rumo ao desenvolvimento.

Muito obrigado.
O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna, nesta tarde, para regis
trar nos Anais da Casa o trabalho que vem sendo de
senvolvido por uma empresa estatal pernambucana,
que considero, a um só tempo, exemplo de eficiência
para a administração pública e símbolo de avanço so
cial em se tratando de políticas públicas para a saúde.
Refiro-me ao Laboratório Farmacêutico de Pernam
buco - LAFEPE, empresa vinculada ao Governo do
Estado, especializada na produção de medicamentos
a preços populares.

O LAFEPE, com seu reconhecido trabalho, tor
nou-se uma referência em produção e comercializa
ção de medicamentos e seu modelo de farmácias po
pulares tem chamado a atenção de outros Estados da
Federação e também do Governo Federal.

Ao longo dos últimos 4 anos, consolidou a sua
posição de segundo maior laboratório farmacêutico
oficial do Brasil, atingindo um faturamento médio anu
al de R$ 57,33 milhões.

Suas atividades concentram-se no atendimento
da demanda de importantes segmentos do mercado
farmacêutico nacional, notadamente no fornecimento
de medicamentos essenciais à rede pública tanto es
tadual quanto municipal.

Assim, o LAFEPE hoje atende, entre outros, os
programas especiais do Ministério da Saúde, como

DST/AIDS, Tuberculose e Cólera, Meningitee Han
seníase, Farmácia Popular e Hipertensão Arterial, por
meio de convênios firmados para o fornecimento de
medicamentos a diversos Estados e Municípios.
Atende ainda o Programa Nacional de Assistência
Farmacêutica Básica em 18 Estados, 476 Municípios,
incluindo 13 Capitais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a viabili
dade empresarial do LAFEPE é inquestionável. Num
padrão convencional, diríamos que cumpre exem
plarmente seu papel empresarial, possibilitando que
os dividendos de seu bom resultado comercial rever
tam-se em novos investimentos no próprio laboratório
e nas prioridades de governo.

No entanto, o que deve merecer nossa máxima
atenção é que o LAFEPE não é só uma empresa ren
tável. O LAFEPE é hoje também um forte instrumento
de ação social do Governo de Pernambuco, que faci
lita o acesso de toda a população a medicamentos
das mais diversas especialidades da medicina, antes
somente encontrados em farmácias tradicionais e a
preços exorbitantes.

O Programa de Farmácias Populares, desen
volvido pelo LAFEPE, funciona como um dos pilares
da estratégia do laboratório e do Governo de Pernam
buco e pode ser considerado o mais importante avan
ço social na democratização e no acesso a medica
mentos no Nordeste e no País.

Com 18 profissionais farmacêuticos e 58 auxili
ares de atendimentos, as unidades atendem, mensal
mente, 150 mil pessoas, comercializam cerca de 170
produtos, incluindo os do LAFEPE, e genéricos de ou
tros laboratórios, adquiridos por meio de licitação pú
blica.

Atualmente, o LAFEPE dispõe de uma rede de
18 farmácias populares em funcionamento, com 9
unidades no Recife, 3 na Região Metropolitana 
Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes - e no in
terior de Pernambuco nos Municípios de Vitória de
Santo Antão, Carpina, Caruaru, Belo Jardim, Arcover
de e Araripina.

As farmácias do LAFEPE colocam à disposição
dos clientes um farmacêutico durante o horário co
merciai e vendem, em sua maioria, medicamentos de
prescrição médica catalogados na Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde.

A experiência pioneira do laboratório estatal
pernambucano na implantação de farmácias popula
res despertou interesse de outros Governos Estadua
is e hoje exporta tecnologia para o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro e para o Estado do Amazonas,
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que, inspirado no modelo do LAFEPE, inaugurará sua
primeira farmácia popular em Manaus.

Para oferecer medicamentos a preços baixos e
de qualidade, o LAFEPE desenvolve ainda projetos
científicos em parceria com universidades brasileiras
e trabalhos com instituições estrangeiras, a exemplo
da Argentina e de Portugal. Cuba, índia, Estados Uni
dos e países da África recebem medicamentos
anti·retrovirais do laboratório pernambucano para o
combate à AIDS. A França, por meio dolnstitut de Re
cherche pour le Développment, irá produzir, em par
ceria com o LAFEPE, remédios para o tratamento da
doença de Chagas e da leishmaniose.

Por tudo isso, e no momento em que o LAFEPE
inaugura na cidade pernambucana de Vitória de San
to Antão mais uma de suas unidades, me senti no de
ver de ocupar a tribuna para prestar, com orgulho,
esta justa homenagem.

Não poderia, no entanto, encerrar meu pronun
ciamento sem um depoimento pessoal. Quando em
1999, fui convocado pelo Governador Jarbas Vas
concelos para auxiliá-lo na pasta da produção rural,
também merecia a mesma distinção o médico per
nambucano Guilherme Robalinho. Lembro-me da in
quietude vivenCiada por diversos companheiros de
equipe, que,. movidos .pela responsabilidade da mu
dança e pela já anunciada modernização do setor pú
blico, especulavam a extinção de empresas e órgãos
da administração. estadual. Era grande ônus arcado
por aqueles que, por dever do cargo, optassem pela
continuidade OU extinção de determinado órgão ou
empresa. Lembro-me, claramente, dapostura idealis
ta e determinada do Dr. Guilherme Robalinho, que,
apoiado pelo Governador, empunhou, quase que so
litariamente, a bandeira em defesa do LAFEPE e da
continuidade do "iés público desse laboratório. Sua
cruzadade.convencimento perrnitiuque o LAFEPE se
tornasse umaprioridade de governo e na realidade
social.que é hoje.

Ao concluir, Sr. Presidente, por absoluto dever
de justiça e ~~conheCimento, quero parabenizar o Go
vernador Jarbas Vasconcelos pelo seu espírito em
preendedor, capacidade de governar e de eleger prio
ridades. Ao· Secretário de Saúde, Dr. Guilherme Ro
balinho,gostátia de renovar o meuprofundo respeito
pela sua c()ragem, habitual obstinação e notória efi
ciência, vi~udes que contribuíram decisivamente
para transformar o LAFEPE no patrimônio inestimável
que Pernambúcó e o Brasil conhecem.

Era oque tinha a dizer.
O SR. JOÃO TOTA (PP - AC. Pronuncia o se

guintediscurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

tados, é com aguçado senso de responsabilidade e
oportunidade que venho hoje chamar a atenção dos
nobres pares desta Casa Legislativa para uma inicia
tiva altamente necessária, que foi conveniente e tec
nicamente elaborada na estrutura administrativa go
vernamental e agora passa a operar de forma ade
quada e mais que nunca coordenada. A intenção é
produzir os resultados esperados não apenas pela
equipe governamental, mas sobretudo em benefício
de uma população carente e excluída que aguarda do
Poder Público soluções minimamente viáveis para
amenizar um sofrimento crônico. Trata-se da unifica
ção dos programas de ajuda às famílias mais pobres,
que dentro de pouco tempo passa a ser uma realida
de.

Sem embargo, o Governo Federal trabalha ago
ra de forma acelerada para que possa anunciar uma
unificação devidamente consolidada já no discurso
que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará na ce
rimônia de abertura da Assembléia Geral da Organi
zaçãodas Nações Unidas-ONU em Nova Iorque, no
final deste mês.

O projeto, que deverá vir a público já no final
desta semana, terá como chefe a atual coordenadora
do projeto Renda Mínima da Prefeitura de São Paulo,
Ana Fonseca, que dirigirá uma secretaria especial li
gada diretamente à Presidência da República. A equi
pe incluirá ainda o Secretário-Executivo da Assistên
Cia Social, Ricardo Henrique, além de outros técnicos
devidamente experientes e suficientemente gabarita
dos para dar ao programa o respaldo e estrutura ne
cessários.

O programade unificação vem corrigir um defei
to básico e especialmente grave existente nos pro
gramas lançados em governos anteriores. Trata-se
da pulverização de programas e projetos que,· invaria
velmente, se confundem, se contrastam quando não
concorrem politicamente entre si, numa disputa des
necessária que termina muitas vezesdesaguando no
esbanjamento indevido do erário. A fragmentação de
programas afins, mesmo que de um mesmo Governo
e, portanto, de um mesmo partido, enfraquece e dimi
nui consideravelmente as metas estabelecidas,con
tribuindo para o desperdício e o entrelaçamento con
fuso de linhas. de ação, levando, freqüentemente, a
beneficiar duplamente pessoas carentes que de for
ma oportunista se favorecem da falta de informações
e organização estatal.

É mister lembrar que os destemperos e trope
ços fatais não param por aí. Muitas vezes as iniciati
vas se anulam quase que completamente ou mesmo
comprometem, intencional e inapélavelmente, as que
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a precederam por puro desejo político de afetar con
correntes e apagar sinais de identificação, sem mes
mo levar em conta se as medidas implantadas vi
nham produzindo o resultado aguardado. Por incrível
que possa parecer, estes desvios e deslizes são veri
ficados com enorme freqüência, revelados em dispu
tas entre administrações de Capitais e Governos
Estaduais, Estados versus União ou até na mesma
esfera de administração, ainda que de setores dife
rentes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é de
suma importância ressaltar que o legítimo alvo de
qualquer programa de alcance e responsabilidade
social é uma parcela frágil e extremamente vulnerável
da população, que merece o respeito e respectivo
compromisso político em dar o apoio necessário e
fundamental a qualquer iniciativa que implique em
ajuda e apoio irrestritos. Ideal seria se em lugar de ini
ciativa governamental, mediadas de alcance tão am
plo e generalizado se transformassem em política ofi
ciai de Estado, independentemente de qualquer viés
político ou governo de situação.

O Governo Lula, neste sentido, deu um grande
passo ao retomar os Planos Plurianuais e resgatar os
legítimos objetivos permanentes do Estado brasileiro.

Felizmente, em níveis práticos, o atual Governo
vai reunir num só programa o Cartão Alimentação (do
Fome Zero), a Bolsa Escola (MEC), a Bolsa Alimenta
ção (Saúde) e o Vale Gás (Minas e Energia). As famí
lias com renda per capita até R$50,00 receberão um
piso de R$50,00 e R$15,00 por criança de até 14
anos (com um máximo de R$45,00). Entre as famílias
com crianças de 7 a 14 anos, a contrapartida será
mantê-Ias na escola. No caso de crianças de até 6
anos, a contrapartida será acompanhar a saúde, so
bretudo com as vacinas em dia. As famílias com ren
da per capita entre R$50,00 e R$100,00 poderão re
ceber apenas bolsas extras, chegando ao máximo de
R$45,00.

O orçamento para a unificação dos programas
de ajuda às famílias mais pobres chega à casa de 6,3
bilhões de reais, com a intenção de obter mais recur
sos de organismos internacionais como o Banco
Mundial e o BID (Banco Interamericano de Desenvol
vimento). A idéia básica é chegar à faixa de 11,4 mi
lhões de famílias atendidas.

Nunca é demais ressaltar a importância funda
mentai de tal programa devidamente unificado e aten
dendo a setores diversificados para a população bra
sileira em geral e em especial para a população acre
ana mais carente. Um programa de tal magnitude e
devidamente estruturado e consolidado pode repre-

sentar a redenção e mesmo a sobrevivência de cen
tenas de milhares de famílias espalhadas por todo o
território acreano. Um feito digno de aplausos, incen
tivo e apoio incondicional de todo político comprome
tido com a causa dos excluídos e menos favorecidos,
que terão, assim, um primeiro degrau rumo à busca
da cidadania.

Muito obrigado.
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a relação do homem com a
pesca é tão antiga quanto a história. Sem ainda ter
desenvolvido as formas tradicionais de cultivo da ter
ra e criação de animais, as sociedades primitivas pra
ticamente dependiam da pesca como fonte de ali
mentos.

No Brasil, a geografia generosa de grandes rios
e afluentes sempre favoreceu a atividade, de modo
que mesmo antes do descobrimento, a pesca já se
havia estabelecido entre os indígenas. Quando os
portugueses aqui atracaram, encontraram tribos nati
vas com seus métodos próprios para a construção de
canoas e utensílios para a captura de peixes.

Registra-se também, Sr. Presidente, a influên
cia da pesca no aspecto socioeconômico do País, vis
to que várias cidades litorâneas se formaram a partir
de núcleo de pescadores, tradição esta que persiste
até hoje na Amazônia, onde a localização das comu
nidades não corresponde a rua ou bairro, mas sim
aos afluentes dos rios.

Portanto, é fácil perceber que a pesca represen
ta muito para o Brasil: contribui para o desenvolvi
mento do turismo, movimenta o mercado e mata a
fome de milhares de pessoas.

Há dois fatores que atingem a atividade pesque
ira brasileira. O primeiro tem a ver com a pesca preda
tória, onde o uso indiscriminado de redes e bombas
tem sido uma constância, e a pesca artesanal vai fi
cando para trás. Não podemos permitir que a tecnolo
gia e a ganância tenham lugar de destaque.

O segundo fator refere-se à extração de petróleo,
fato que merece uma análise mais aprofundada por
parte das autoridades, pois não estão sendo levados
em conta os prejuízos causados ao meio ambiente.

A Federação dos Pescadores do Rio de Janeiro,
por exemplo, move ação na Justiça contra asempre
sas sísmicas que operam no litoral do Estado. Segun
do aquela federação, o resultado dessa prática tem
causado a redução dos cardumes e o desapareci
mento de espécies no mar do norte fluminense.
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A ausência de diálogo e a falta de transparência
que, por muito tempo, encobriram os impactos da in
dústria do petróleo na pesca e no meio ambiente estão
transformando as divergências em litígios judiciais.

A PETROBRAS, por exemplo, tem causado
constantes danos ao meio ambiente e diretamente à
atividade pesqueira. Os danos não estão sendo com
pensados a contento. As populações mais carentes
que dependem da pesca ficam com o ônus por muito
tempo, senão para toda a vida.

Já está na hora de a Câmara dos Deputados cri
ar um grupo de trabalho ou mesmo. uma comissão
para discutir a questão do petróleo e da pesca, bem
como suas conseqüências. Precisamos cobrar da Se
cretaria Especial de AqUicultura e Pesca, ligada à
Presidência da República, açõesenérgicas e rápida.s.
Faz-se necessário a criação de mecanismos de com
pensação para essa classe.

O Projeto de Lei nº 2.243, de 1999, que trata da
distribuição das parcelas dos valores devidos a título
de royalties excedentes e especiais, e o Projeto de
Lei nº 636, de 2003, que institui o Fundo de Desenvol
vimento do Setor Pesqueiro e dá outras providência.s,
são excelentes exemplos da relevância do assunto.

Por fim,Sr. Presidente, nobres Parlamentares,
o impacto da extração dopetróleo na pesca é inimagi
nável e requer de todos nós muito empenho. A indús
tria pesqueira e a PETROBRAS precisam estreitar os
relacionamentos. Ambas se utilizam do oceano em
suas atividades e apenas a interação e o diálogo po
derão amenizar os prejuízos.

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nos.chama muito a atenção a notícia
publicada no jornal Folha de SPaulo, edição de sex
ta-feira, dia12 d~ setembro, que nos dá conta de que
as fraudes no INSS podem chegar a 1 bilhão de reais
por ano. Que a notícia de existência de fraudes no
INSS nãosejanenhl.lma novidade, isso todos nós sa
bemos, contudo, nos espanta e causa perplexidade
os números estimados pelos técnicos do Ministério
da Previdência Social que, a confirmar-se, represen
tam "cerca de 5% do total" dos benefícios pagos anu
almente.

A reportagem informa ainda que já neste mês de
setembro começarão a ser auditados "70 mil desses
benefícios" e que, por exemplo, serão "analisados os
cadastros de pessoas que já morreram e de pessoas
com mais de 90 anos de idade, que recebem aposen-

tadorias ou pensões há mais de 30 anos". As suspei
tas de fraudes não se reduzem apenas ao pagamento
de benefícios. Na verdade, há indícios cada vez mais
claros de beneficiamento de empresas, que após se
rem autuadas em valores altos, "durante o andamen
to do processo de execução, o débito é reduzido a ci
fras bem mais modestas".

O que nos deixa perplexos ante esses números
é que eles tenham ficado tanto tempo "ocultos" ou, no
mínimo, sem muita notoriedade. Por que será que o
Ministério da Previdência, em governos anteriores,
não foi tão agressivo num diagnóstico claro da previ
dência e numa conseqüente política de combate às
fraudes?

É claro que nunca é tarde para começar, porém,
nos causa muita tristeza imaginar as enormes cifras
que deixamos de arrecadar nestes anos todos e o
grande prejuízo causado à Nação brasileira ante essa
criminosa omissão.

Felizmente, Sr. Presidente, agora temos um
Governo comprometido com o Brasil e com os brasi
leiros, que tem como uma de suas grandes diretrizes
a promoção da justiça social e a melhoria da distribui
ção de renda em nosSo País, intentos esses que têm
na Previdência Social um dos seus grandes pilares.

Sem uma previdência eficiente e "enxuta", tere
mos grandes dificuldades de melhorar a qualidade de
vida de nosso povo, e ações como as que o Ministério
da Previdência Social já desencadeou, tais como a di
vulgação dos contribuintes inadimplentes com a Previ
dência, a reforma previdenciária. e agora uma ofensiva
real no combate às fraudes, demonstram claramente
que não estamos aqui somente para fazer discurso.
Nossa ação é clara e concreta. Parabéns ao Ministro
Berzoini e a sua equipe por mais essa iniciativa.

Era o que eu tinha a diZer.
O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tendo em vista a realização em Brasília,
em fins do mês de setembro de 2003, da Conferência
Nacional de Criadores de Peixes, promovida pelo Mi
nistro José Fritsch, da Secretaria Especial de Aqüicul
tura da Presidência da República, com ênfase no pro
jeto político-estrutural elaborado a partir da Car
ta-Compromisso aos Pescadores, assinada pelo Pre
sidente Luiz Inácio. Lula da Silva em agosto de 2002,
entendo importante abordar nesta Casa o assunto
tido como prioridade presidencial na criação daquela
Secretaria.

E, desde logo, quero enfatizar a grande riqueza
que têm os gaúchos por serem detentores de um dos
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maiores complexos hidrográficos lagunares do plane
ta e que, só no conjunto da Bacia do Guaíba, compre
endido o desaguadouro na Laguna dos Patos, de
montante a jusante, concentra uma área de 2.323,66
km2 e população estimada em cerca de 1.105.000 ha
bitantes. A ocupação mais intensa ocorre nas cidades
de Porto Alegre e Guaíba. A densidade populacional
da Bacia é de 475,5 habitantes por km2

, segundo o
Comitê do Lago.

Neste enfoque, estabelecemos nossa determi
nante pontual e interinstitucional no que concerne à
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, chamando a
atenção de todos no tocante a esse movimento de
brasilidade, para o discutirmosjunto ao douto Conse
lho dos Recursos Hídricos - CRH/RS.

a Ano Internacional da Água Doce, iniciativa
das Nações Unidas, tem como objetivo, segundo o
compêndio Notícias, de abril de 2003, aumentar a
consciência sobre a importância da proteção e do ge
renciamento da água doce: "Desenvolvendo-se prin
cípios e métodos eficientes e éticos para o gerencia
mento desse recurso, ao mesmo tempo em que res
peitamos ecossistemas relacionados, moveremos
um passo a mais para alcançarmos o objetivo do de
senvolvimento sustentável".

Note-se, porém, que este Parlamentar recebe,
com reservas, as insinuações malsoantes, eis que
nossa realidade mundial não pode ficar à mercê de
uma simples promessa que leve 3 anos para ser ana
lisada. Refiro-me ao Programa Mundial para a Avalia
ção dos Recursos de Água Doce, com a colaboração
de 23 agências das Nações Unidas envolvidas na
questão e com o apoio da UNESCa.

Foi apresentado pela entidade o Relatório Mun
dial de Desenvolvimento Sustentável durante o 3º Fó
rum Mundial da Água, realizado nos dias 16 a 23 de
março deste ano, em Kyoto, Japão. Este relatório foi o
primeiro de uma série planejada de relatórios sobre a
escassez de água no mundo, que será publicado a
cada 3 anos.

a informe mundial sobre a água adverte os go
vernos sobre a "inércia política", que só agrava a situ
ação - discordo veementemente dessa afirmação-,
marcada pela permanente redução dos mananciais
do planeta, pelo alto grau de poluição e pelo aqueci
mento global. De acordo com o documento, o agrava
mento da escassez da água dificultará o combate da
fome no mundo, comprometendo a meta mundial de
erradicar a fome até 2005. Atualmente, 25 mil pesso
as morrem de fome a cada dia e outras 815 milhões
sofrem de desnutrição. Com o agravamento da falta
de água, esses números tendem a piorar.

Em nossa função social - a que me refiro para
contrapor a verdade à demagogia -, os brasileiros
não ficaram esperando pelo progresso insopitável e
pelas previsões pessimistas daqueles que só pensam
nas soluções quando já estão afogados em proble
mas gerados por desentendimentos visíveis, como
aconteceu no encontro de Kyoto, no qual pouco ficou
decidido, em que pese ao esforço contido na mensa
gem emitida durante a cerimônia pelo Diretor-Geral
da UNESCa, Koichiro Matsuura, quando afirmou que
"a água pode ser um agente de paz, em vez de gerar
conflitos, e a UNESCa está buscando as formas que
irão permitir a este século ser um dos séculos da 'paz
por água', em vez da 'guerra por água".

Com tamanho potencial hidrográfico e legisla
ção genuinamente gaúcha, a Secretaria Estadual do
Meio Ambiente (SEMAlFEPAM) atua com o apoio da
Fundação Zoobotânica e com a garantia de atuação
da maioria dos Comitês de Bacia, que já se encon
tram instalados e funcionando a pleno em todos os
seus níveis contributivos, como é o caso do Comitê
de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ca
maquã.

a Ano Internacional da Água Doce, como já dis
se, é uma iniciativa das Nações Unidas que tem como
objetivo "aumentar a consciência sobre a importância
da proteção e do gerenciamento da água doce".
Embora haja controvérsias, estou encaminhando à
douta Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul,
sediada no Palácio Farroupilha, através do aF. Nº
1274/03-GAN, a manifestação de minha vontade po
lítica de atuar como sempre atuei em 3 mandatos
consecutivos no Congresso Nacional.

"Embora o País tenha muita oferta de água, a
distribuição não é legal; há muitas discrepâncias regi
onais", diz o Coordenador da Área de Ciências e Meio
Ambiente da UNESCa no Brasil, Celso Schenkel.

Quero fazer contraponto às assertivas e à inge
rência discriminatória nos poderes constituídos do
Brasil e à insinuação gratuita feita ao Parlamento a
que tenho a honra de pertencer e no qual faço parte
da Comissão de Relações Exteriores. Neste pronun
ciamento, consubstanciado na "Carta Cidadã" de 88,
quero conclamar as aNGs para o encaminhamento
mais que oportuno de projeto de lei às bancadas esta
duais.

Faço referência à Associação Ecológica Itaí/Ca
imãn, com sede e foro em Guaíba, Rio Grande do Sul,
entidade ambientalista que nos enseja uma pronta re
flexão e nos conduz ao certeiro caminho para agen
dar aqui a resposta oficial ao fato apontado como es
tranha interferência sobre os recursos hidrográficos
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brasileiros, que não vamos aceitar sob qualquer pre
texto, nem que venham da UNESCO ou da ONU.

Rebato tais insinuações especialmente por in
termédio dos nobres pares do meu partido no Con
gresso Nacional, conclamando a atuação firme e vali
osa do Líder do Governo na Câmara, Deputado Beta
Albuquerque, do PSB do Rio Grande do Sul, e a des
tacada atuação estadual da Comissão de Saúde e
Meio Ambiente da Assembléia Legislativa, tão bem
representada na pessoa dos insignes Deputados
José Farret, Presidente, e Pedro Westphalen,
Vice-Presidente, ambos do novo Partido Progressis
ta. Ainda fazem parte da nobre Comissão os colegas
João Fischer e Jair Soares, este último ex-Governa
dor do Rio Grande do Sul.

Os gaúchos têm consciência, sim, do valor dos
recursos naturais e éticos sobre nossos ecossiste
mas, sempre preservados em harmonia com a natu
reza. E foi isso que o índio sepé Tiaraju, ao tempo das
Reduções Jesuíticas da Congregação de Santo Igná
cio de Loyola, deixou de herança aos Povos Missio
neiros, nosso maior .legado, na primitiva defesa do
Rio Grande do Sul, quando bem alto proclamou:
"Esta terra tem dono".

Hoje, mais do que nunca, sabemos do valor fu
turo do precioso líquido, quando nos posicionamos
coesos diante da premência e das disputas futuras
sobre OS reCursos naturais, pois se trata de um bem fi
nito a água potável do nosso mar interior ou mar de
dentro, compreendido pelo Delta do Rio Jacuí-Lago
Guaíba-Laguna dos Patos.

Também não posso deixar de abordar aqui o
marcante passo quedei com relação à CPI das Obras
Inacabadas, quando, ainda no Governo anterior, pedi
providências ao Exmo. Sr. Deputado Damião Felicia
no, entãoPresidentedaquela Comissão, conforme Of.
GAN nº 1.3Q2/01 , protocolado em 22 de maio de 2001 ,
quanto às obras da Usina Termoelétrica do Jacuí , no
Município de Charqueadas, Rio Grande do Sul.

Tamanho potencial hidrográfico e uma legisla
ção genuinam~ntegaUcha, que, depois de 10 anos
de discussão, acabou sendo sacramentada no Go
verno de Olívio Dutra, atualMinistro das Cidades, que
mandou puplicarsuas assertivas nas páginas do Zero
Hora, jornal de maior circulação em Porto Alegre e na
Região Sul. E queficousendo editalício de domínio
público internacional via Rede Brasil Sul de Comuni
cações (RBS e Il1ternet), inserido na matéria cio jornal
ZeroHora, datado.de 5 de agosto de 2000, com o títu
lo: "O Desafio Ambiental".

Os rio-grandenses se alinharam na mesma cor
rente que surgiu com o memorável ecologista que

empresta seu nome à Fundação Estadual de Prote
ção Ambiental Henrique Roessler, hoje
SEMAlFEPAM, diretamente afinada com a Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul e com a garantia
de atuação da maioria dos doutos Comitês de Bacias,
em meu Estado, os quais se encontram instalados e
funcionando a pleno em níveis contributivos, como é
o caso do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidro
gráfica do Rio Camaquã, na Orlada Laguna dos Pa
tos, nosso denominado "mar interior".

Sinalizamos, como alerta, que o assunto merece
ser revisto na Assembléia Legislativa do Estado, eis que
já despertou o insaciável interesse internacional sobre
nossos recursos pesqueiros, comprovados no Relatório
Final do Estudo de Gerenciamento Ambiental da Bacia
Hidrográfica das Lagoas dos Patos e Mirim na Repúbli
ca Federativa do.Brasil, elaborado pela Agência Inter
nacional de Cooperação do Japão - JICA, do qual sur
giu o Programa Pró-Mar-de-Dentro, cujo e-mail é mar
dentro@sema.rs.gov.br.

A Associação Itaí/Cairnãn recebeu os requeri
dos informes que envolvem a JICA com o monitora
mento das ONGs ambientalistase qUe somente fo
ram atendidos. no atual Governo Germano Rigotto 
Of. GAB/SEMA N.º 221/2003 -, através de nova to
mada de posição. Reitero que não podemos silenciar
quanto ao que sublinhei naquele inquisitorial ato pu
blicado em Notícias UNESCO, sob o título: Alerta
para crise sem precedentes,

Mediante comunicação direta com as bases ele
itorais, na condição. de Ifdimos representantes do
povo, sobre o referido caso da diminuição de nossos
recursos hídricos, a políticasocializante e a escassez
de comida bar8rt~na mesadas brasileiros, quero me
manifestar da trib~nadestaCasa do Congresso Naci
onal, neste difícil momento çje ajustes governamenta
is e de inclusão social, masque devem ser resolvidos
entre nós.combáse naConstitl.lição da República Fe
derativa do Brasil.

Serenamente,. acaso fosse perquirido de supe
tão o Exmo. Presidente Lula, traduziria ele, com cer
teza, em suasmí3.ximas de comparação mental sobre
as conclusões de Kyoto, traçando caminho mais faci
litado aos acertase desacertos verificados no Japão.

Tanto éque, ao início de seu governo de 4 anos,
nos primeiros 6 meses, a equipe presidencial já lan
çou no continente brasileiro o aplaudidíssimo Progra
ma Fome Zero, ceIeremente copiado na República
Argentina como resultado de uma internacionalizada
iniciativa popular no apoiamento das ONGs, entre
elas a Poder Cidaduano, sucursal argentina da respe
itável Transparency International para ação de de-
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senvolvimento social, capitaneada pela irmã do Presi
dente da República, a médica Alicia Kirchner, solene
mente aclamada como inédita criatividade platense,
dentro do país de língua castelhana, a partir do su
gestivo título Fome Mais Urgente.

Já as estatísticas publicadas pela própria
UNESCO deixam atônitos os Parlamentares mais sen
síveis da Câmara dos Deputados, ao contrário daque
les emergentes "cientistas e/ou meros curiosos das
políticas públicas", copiadores de estrangeirismos dos
fanáticos militantes que se embrenham desde os con
fins da Amazônia Legal até as fronteiras deste país
continental e ainda têm a petulância de querer nos im
pingir os mais demorados ensinamentos - provoca
ções passageiras -, pensando em dar solução imedia
ta no abastecimento, porque, felizmente, no Brasil, vi
vemos da nossa produção sustentável.

Ousadamente, publicam anúncios, querendo in
fluir nos aprumos de cidadania e do Direito constituci
onalmente intransferível, e acabam fazendo borbu
lhar o "caldeirão das incertezas" dos que deixaram de
lado a conciliação nacional.

De outra sorte, vemos, de um lado, o pai que
voltou do rio sem ter sequer um minguado "peixinho"
nativo para dar aos filhos, aniquilados com a poluição
por agrotóxicos oriundos dos ditos "países ricos", mas
insensíveis com as gerações futuras, tendo em vista a
problemática entre o FMI e o Brasil.

E, de outra banda, restaram as promessas inter
mináveis daquela "gente" despreocupadíssima com o
destino alheio, que só transita em cômodos vôos in
ternacionais, gastando milhões de dólares em encon
tros inócuos, de um lado para outro do mundo. Carre
gam em suas bagagens teses absurdas para as
questões regionais, tornando-se merecedores até da
censura pura e simples daquele homem sertanejo
que se tornou o primeiro magistrado da Nação brasi
leira, rebuscadamente se expressando no melhor es
tilo metafórico para tentar ensinar aos tecnocratas
que "conversa fiada não enche barriga de ninguém".

O Brasil vai em frente com seu povo ordeiro e
trabalhador, também respaldado no espírito maduro e
nas lutas presentes das ONGs e demais entidades da
sociedade civil organizada, como a instalada em Gu
aíba. Ela tem, desde a sua implantação, o meu aval
parlamentar, porque eu, João Augusto Ribeiro Nar
des, acredito nas bases futurísticas das entidades
ambientalistas. Essa crença se ajusta, como luva, ao
artigo publicado no jornal Zero Hora de domingo, 4 de
fevereiro de 2000, com o título O Fenômeno das
ONGs.

Por isso, elevo mais ainda a louvável persistên
cia dos dirigentes da Associação Itaí/Caimãn, na qua
lidade de componente do Comitê do Lago Guaíba e
de eleita para a gestão 2002/2004 como representan
te titular da população da bacia no Comitê de Geren
ciamento do Rio Camaquã.

Rememoro pronunciamento que fiz em 13 de
novembro de 1998 e que foi publicado no Diário do
Congresso Nacional sobre o trabalho dos dirigentes '
daquela entidade, Leonardo de Lima Pires e sua es
posa, Profa. Marlene da Silva Pires, que já formam
uma família de ecologistas guaibenses. Volto a ho
menageá-los nesta Casa, enfatizando parte daquele
discurso:

"Lembre-se que a entidade é, por defi
nição, de natureza ecológica, por entender
que o desenvolvimento econômico não se
opõe, necessariamente, à manutenção dos
recursos naturais: acredita, pelo contrário,
que os processos podem ocorrer simultânea
e harmonicamente, levando, como conse
qüência, ao progresso material e à boa qua
lidade de vida com que todos sonhamos.

Não se veja, porém, essa aspiração
como desejo exclusivo dos que integram a
Itaí/Caimãn como propriedade exclusiva da
instituição.

'A idéia é que se unam forças, que a
União, o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, os Municípios gaúchos, as universi
dades e os centros de pesquisa marquem
presença nesse gigantesco mutirão em que
não haverá ganhadores nem derrotados,
pois a vitória será de todos."

Na oportunidade deste pronunciamento em
que conclamo as entidades da sociedade civil orga
nizada, na precedência da ONG ambientalista Asso
ciação ltaí/Caimãn, entendo por oportuno encami
nhar, ao final, uma persistente proposta de projeto
de lei às bancadas estaduais, em especial do meu
partido, o PP, na Presidência e Vice-Presidência da
Comissão de Saúde e Meio Ambiente, atualmente
exercidas, respectivamente, pelos Deputados Esta
duais antes nominados e pelos demais componen
tes da "Casa do povo dos gaúchos".

O objetivo é institucionalizar no CPV - Centro
de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, no Ba
irro Sans Soucy, Município de Eldorado do Sul, envol
vendo a região carbonífera e a região metropolitana,
nas adjacências do Parque Estadual Delta do Rio Ja
cuí, visíveis à amplitude das riquezas hidrológicas e
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naturais, a instalação de distinto Pólo de Desenvolvi
mento da Piscicultura e Aqüicultura. A proposta se
gue a concepção que exsurge da moção de apoio
aprovada na Câmara de Vereadores Eldoradense em
favor da Associação ItaílCaimãn, com vistas ao apro
veitamento daquele próprio do Estado em conjunto
com a recém-instalada Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul- UERGS, na cidade de Guaíba, Rio
Grande do Sul.

A iniciativa tem como apoiador o Magnífico Rei
tor, Prof. Nelson Boeira, numa alternativa até hqje
inalcançada para a introdução de tecnologias limpas
na criação de peixes em cativeiro e agronegócios,
que vão propiciar verdadeira explosão da denomina
da "indústria sem chaminés" - o turismo/ecoturismo
-, com a implantação de um campus avançado da
UERGS de abrangência na região metropolitana na
Orla do Guaíba, margem do Arroio do Conde e adja
cências do Parque Delta do Rio Jacuí, zonas periféri
cas de Guaíba e Eldorado do Sul.

Daqui também se estende o projeto propria
mente dito e faz-se especial convocação ao Exmo.
Sr. Deputado Estadual Marco Peixoto, do PP do Rio
Grande do Sul, que conhece bem o nosso trabalho,
como integrante do programa para recuperação, de
senvolvimento racional e gerenciamento ambiental
da Bacia Hidrográfica do RioUruguai. S.Exa., que já
foi Presidente da Comissão do MERCOSUL na
Assembléia Legislativa do Estado, é insigne Parla
ment1:ír oriundo da Fronteira Oeste, divisa com a Re
pública Argentina, nos denominados portais do Mer
cado Comum do Sul.

Aliado d1:ís idéias futurísticas do Diretor-Presi
dente da respeitável ONG com sede e foro em Guaí
ba, no meu Estado, écom orgulho que passo a dedi
car este pronunciamento à magnífica figura de ho
mens e mulheres comprometidos com a biodiversida
de no Cone Sul. Já referendei o magnífico trabalho
dos dirigentes da Associação ItaílCaimãn, os ecólo
gos guaibenses Leonardo e Marlene, elevados so
bremaneira pelo sacrifício pessoal que fazem em be
nefício daaVifauna.e.dos recursos pesqueiros da re
gião. Amparei esse trabalho noutro pronunciamento
que fiz, usando a tribuna deste mesmo Parlamento
brasileiro, em 2 de fevereiro de 2001 , do qual enfatizo
a seguinte parte:

"Quero registrar aqui, mais uma vez, os méritos
da Associação ItaílCaimãn, com sede e foro em Guaí
ba e subsedeem Eldorado do Sul, Municípios gaú
chos que muito lucram com sua presença.

Recentemente, Leonardo de Lima Pires, Dire
tor-Presidente da mencionada ONG, conheceu um

espetacular trabalho desenvolvido por gaúchos no
pantanal mato-grossense.

Trata-se de maciça alevinagem de peixes, cujos
resultados são tão satisfatórios que estão atendendo
ao interesse privado de comércio de peixes e ao inte
resse público de repovoação dos rios do Pantanal,
com espécies ameaçadas de extinção.

Ora, Leonardo Pires crê ser possível desenvol
ver um tr1:íbalho semelhante no Rio Grande do Sul. O
projeto é a criação de um Pólo de Desenvolvimento
da Piscicultura e da Aqüicultura que atue da região
metropolitana de Porto Alegre até a divisa do Municí
pio de Cristal com a cidade de Pelotas, através da
chamada "Costa Doce" do Estado.

Esse trabalho ambientalista relaciona-se de
perto com a almejada criação de uma universidade
estadual em Eldorado do Sul. O setor privado, por sua
vez, através da família do Sr. Dércio José Brum, já
acena com a possibilidade de se venderem. para o
MERCOSUL os frutos da parceria com a ONG.

Toneladas de proteínas podem ser conseguidas
através da pesca não-predatória, amparada por preo
cupações ambientalistas e métodos científicos".

Dessa forma, num movimento hercúleo, surge
um megaprojeto dotado com a veemência de militan
tes ecologistas, a partir do Município que, pelas con
dições de vida de uma geração passada, se mostrava
alarmado pela altapoluiçãoemanadade uma fábrica
de celulose então construída emGuaíba e tida como
altamente poluidora, a antiga Borregard.

Ali iniciou uma grande marcha em defesa
da região periférica d1:í Capital, Porto Alegre, o
mais tenaz defensor do meio ambiente na Améri
ca Latina: o "Professor Lutz", consid$rado o Papa
da ecologia brasileira. In memoriám de José Lutzen
berger, quero fazer just1:í homenagem pelo desem
penho como Ministro do Meio Ambiente e pela mag
nífica atuação em prol da natureza e do próprio uni
verso.

Ao fazer este necessário e conclusivo pronunci
amento, entendo ecologicamente correto elevá-lo na
transcendental importânci1:í de nos aclarar no assun
to, dentro dos planos e metas da Associação Itaí/Cai
mãn, com vistas à ConferênciaNacional de Criadores
de Peixes, que se realizará na Capital Federal no mês
de setembro, por iniciativa da Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República.

Durante o evento, esperam os representantes
da ONG ambient1:ílista e também os partícipes dos
doutos Comitês do Lago Guaíba e da Bacia Hidrográ
fica do Rio Camaquã, que o Delegado Nacional, o ci
dadão Mário Chim, Professor da Fundação Universi-
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dade do Rio Grande do Sul, defenda, em nome dos
gaúchos da Região da Costa Doce e da Associação
ftaí/Caimãn, uma proposta conjunta da FURGS apro
vada como preparatória da conclamação nacional. O
documento foi apresentado na Conferência Estadual
realizada no Parque da EXPOINTER em Esteio, Rio
Grande do Sul, que passou a ser um acontecimento
marcante. Foi feita oportuna eleição, com a cobertura
do ambientalista Mário Pimentel Siqueira, do jornal
Expresso /lustrado da Região Central, de Santiago,
também naquele Estado, para que, por seu respeitá
vel trabalho nos assuntos da natureza, realizasse am
pla cobertura do evento e entrevista exclusiva com o
Ministro da Pesca, José Fritsch.

A Carta-Compromisso aos Pescadores é a pe
dra fundamental desse megaprojeto, uma proposta
de transcendental importância, tendo em vista o item
11 da insigne convocatória, eis que assinada pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento
terá evidente abrangência nos assuntos das águas
internacionais brasileiras, influindo enormemente no
conjunto das relações exteriores do mundo globaliza
do e na Comissão da qual este Deputado faz parte no
Congresso Nacional.

No que diz respeito aos acertos e interesses po
líticos do Parlamentobrasileiro, no conspecto notável
do Palácio do Itamaraty, igual se faz necessário nos
órgãos do Governo da República, para nos resguar
dar na ordem da soberania nacional.

Até para que, nesse particular, não seja arranha
da a melhor das diplomacias, vislumbrando-se que,
escudados nos expoentes da função do Governo bra
sileiro para tratar com outros Governos, no uso de uma
retrospectiva - como 'ttlgodão entre os cristais" -, se
evitem até vexatórios, como aconteceu uma vez, num
passado de triste memória. Igual àquela precipitada e
inglória '10mada de posição" quanto ao mar territorial
brasileiro, quando, pateticamente, na Costa do Ocea
no Atlântico, nas praias do Nordeste, quase tivemos
deflagrada a maior querela internacional envolvendo
nossos velhos e respeitáveis parceiros comerciais da
França, com a inusitada "guerra da lagosta"...

Devemos buscar o melhor entrosamento para a
inclusão social do nosso povo ribeirinho e na busca
da melhor acolhida no exterior (leia-se a ONG ambi
entalista Associação Itaí/Caimãn), que pode vir ao
encontro de recursos filantrópicos dentro da proposta
orçamentária governamental para o ano de 2004, ca
talisando aportes do BNDES/CODESUL, Banco do
Brasil S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul e
do BID/BIRD.

Na República Argentina, pode-se recorrer ceJe
remente ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento
da Bacia do Prata - FONPLATA, com endereço em
Brasília, na Secretaria de Assuntos Internacionais da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Devemos, ainda, atuar corno o Senador gaúcho
Sérgio Zambiasi, que vem batalhando arduamente
para ver aprovada sua abrangente Lei da Solidarieda
de no Programa de Apoio à Inclusão e Promoção So
cial, em tramitação na Câmara Alta.

Faço essas sugestões na grande confiança de
que sou portador como Deputado Federal da douta
Comissão das Relações Exteriores nesta Casa e em
respeito à recém-criada Secretaria da Aqüicultura e
Pesca da Presidência da República.

A iniciativa será ainda mais valorizada como po
lítica de boa vizinhança, porque o Ministro José
Fritsch é oriundo do Estado de Santa Catarina. Com
relação à Conferência Nacional que vai se realizar
tendo por tema ''A Criação de Peixes em Cativeiro e a
Despesca", chegou às minhas mãos, através do jor
nal Expresso Ilustrado, notícia de que o próprio Minis
tro houve por bem valorizar o encontro na entrevista
que deu àquele órgão da imprensa regional e que traz
fotografia tirada ao lado do repórterfree-Iancer Mário
Siqueira.

Para melhor atuação no Palácio da Alvorada e
dentro da responsabilidade que tenho na Comissão
de Relações Exteriores do Poder Legislativo nacio
nal, na forma do respectivo Regimento Interno e com
as atribuições que me competem como Deputado da
bancada gaúcha no pleno exercício do mandato, faço
uso do art. 58 da "Carta Cidadã", em seu § 2º, incisos
I, 11 e 111.

Mais especificamente na minha vontade política
de fazer, quero desde logo agendar um contato direto
no competente Ministério para tratar do megaprojeto
delineado para meu Estado, especificamente para a
Região Costa Doce do Rio Grande do Sul. Pretendo
ali apresentar um esboço altamente técnico, feito por
experts na matéria, a fim de ganhar todo o empenho
do Exmo. Sr. José Fritsch, convidado pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva para desempenhar, no Go
verno da República brasileira, o cargo de Secretário
Nacional da Pesca e Aqüicultura, com o status de Mi
nistro de Estado.

Congratulo-me com o patriarca da família de jor
nalistas santiaguenses que deram consistência dura
doura ao jornal Expresso Ilustrado, o que o levou a
completar agora, com júbilo, 10 anos de profícua exis
tência e respeitável dedicação do seu fundador e di
retor, João Lemes.
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Sempre bem informado por nossas relações de
amizade pessoal, posso, num verdadeiro ''furo'' de re
portagem, antecipar o nascimento, naquele jornal, de
um suplemento especialmente dedicado ao meio am
biente, na comemorativa festa de aniversário em que
despontará o congraçamento da irnprensa escrita do
Estado, inclusive a imorredoura Editora Jornalística
Folha Gaúcha Ltda., que já circulou em Guaíba, o
"Berço da Revolução Farroupilha".

Junto dela poderemos aplaudir o louvável ideá
rio da família do acadêmico em Jornalismo e Comuni
cação Social e jovem ambientalista Marcos Vinicius
da Silva Pires, parabenizando-o e a todos que são
merecedores, nesta Casa e. na Assembléia Legislati
va do Rio Grande do Sul, pelo trabalho realizado, eis
que sempre atentos como defensores do patrimônio
natural brasileiro.

Era o que tinha a dizer, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. FEU ROSA (PP - ES. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, "temos que levar Jesus às pessoas, é preciso
sair de casa emcasa, ir onde há promiscuidade, onde
estão. os pobres". Esta fala é de Izabel Maria Pizani
Rios, coordenacjora da Renovação Carismática Cató
lica no Estado do Espírito Santo, ao final do 10º Con
gresso Carismático Estadual, realizado em Vitória,
nos dias 30 e 31 de agosto.

Com este comentário, a coordenadora deixa
clara a determinação dos carismáticos em realizar
uma missão evangelizadora.

Irnportantíssirna messe, nobres colegas, num
mundo de escassez de valores morais e de fé. Temos
visto, portod~parte,a.umentar a insegurança, a into
lerância, ainsensat~z. Isso tem gerado atitudes que
denotam "homens de pouca fé" , não há dúvida. Só
Deus pode mudar esse quadro, e os carismáticos
acreditam poder auxiliar as pessoas no encontro com
o Espírito Santo, para que Ele possa inundar os cora
ções,·saciá-Ios e transformá-los!

O movimento de Renovação Carismática Católi
ca remonta ao fim do século XIX, quando o Papa
Leão XIII escreveu umaencíclica sobre a Pessoa do
Espírito Santo,incomodadoque ficou com a insistên
cia de uma freira que lhe escrevia falando da pouca
atenção qUe a Igreja dava ao Espírito Santo. Além
disso, ele consagrou o século XX à Pessoa do Espíri
to Santo.

Nos anos 60, o Papa João XXIII, ao convocar o
Concílio Va.ticano 11, clamou por um novo Pentecos
tes para toda a Igreja. O Concílio terminou em 1965 e
inspirou o início do Movimento da Renovação Caris-

mática Católica, no ano seguinte, nos Estados Uni
dos.

A missão do movimento é fazer com que os cris
tãos busquem aquela benção transformadora que
ocorreu com os apóstolos e discípulos no Dia de Pen
tecostes, como nos conta a Bíblia, no segundo capí
tulo dos Atos dos Apóstolos.

A grande fundamentação teológica da renova
ção espiritual carismática está, pois, no mistério da
Santíssima Trindade e,particularmente, no conheci
mento progressivo da Pessoa do Espírito Santo e em
sua ação insubstituível e transformadora.

No Brasil, o movimento surgiu na década de 70,
tendo enfrentado, no início da década de 90, uma cer
ta quebra de unidade, como que uma anemia espiritu
al nas lideranças e talvez um esmorecimento nos tra
balhos pastorais. Após muitas orações e pedidos ao
Espírito Santo, incansável busca de entendimento
dos "sinais dos tempos" e das palavras do Senhor,
surgiu o Projeto de. Ação da Renova.ção Carismática
Católica denominado "Ofensiva Nacional".

Como resUltado, hoje a Cal"ismática está pre
sente em mais de 250dioceses do Brasil, de maneira
organizada e realizando um trabalho pastoral, che
gando a evang~ljzar pertodeôO mil Grupos de Ora
ção, com a participação de aproximadamente 8 mi
lhões pessoas!

É um trabalho de fato missionário e, sem dúvi
da, de extrema relevância, Sr. Presidente, haja vista a
necessidade premente de que cada indivíduo encon
tre o Espírito Santo ese renove com a Sua Graça!

Nesse sentido, ganha relevância o Congresso
recém-realizado em meu Estado, naqueles 2 dias de
oração.

A programação do primeiro dia, iniciada por um
terço e uma oração de acolhida à Virgem da Penha,
incluiu pregações, animação por banda musical, além
de uma missa para acolher os congressistas, celebra
da pelo arcebispo de Vitória, nosso querido Dom Sil
vestre Luiz Scandian.

No Dia do Senho!", 31 de agosto, os congressis
tas dedicaram-se à Adoração do Santíssimo Sacra
mento. Em paralelo, houve pregações e louvores,
sendo que uma missa encerrou o grandioso evento.
Certamente, todos osque participaram saíram dali re
novados pela presença do Espírito Santo!

Congratulo-me com todos os carismáticos cató
licos brasileiros e, em especial, com os do meu Esta
do, cumprimentando-os pelo fervor missionário e pela
luta em prol de melhores dias para. a humanidade.

Muito obrigado.
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o SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero nesta tarde destacar na tribu
na da Câmara dos Deputados a escolha da temática
da Campanha da Fraternidade de 2004, que acaba
de ser anunciada pelo Presidente da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Geraldo
Majela Agnelo.

O tema definido pela CNBB para a Campanha
da Fraternidade de 2004, "Água, fonte de vida", é de
larga repercussão e, sem dúvida alguma, suscitará
um amplo e profícuo debate nacional, refletindo a
grande preocupação da sociedade brasileira diante
da necessidade da preservação dos mananciais hí
dricos e do estabelecimento de parâmetros aceitáveis
para o uso racional da água em nosso País.

A conscientização da importância da água para
a vida é um trabalho que não pode ser deixado para
depois, sobretudo diante das sucessivas agressões
ao meio ambiente, cujos efeitos estão poluindo e de
gradando os nossos córregos, ribeirões e rios. Tra
ta-se, portanto, de questão que o Brasil precisa en
frentar com urgência e sem subterfúgios.

Ressalte-se que é merecedor de justos elogios
o consistente trabalho de pedagogia social que vem
sendo realizado ao longo dos anos pela CNBB, nota
damente no que se refere às sucessivas edições da
Campanha da Fraternidade, que é realizada anual
mente pela Igreja Católica no Brasil desde 1963. Arti
culada em 1961 por três bispos no Rio Grande do
Norte, a idéia da campanha foi adotada nacionalmen
te pela Igreja a partir de 1963.

A Campanha da Fraternidade é uma atividade
ampla de evangelização. Desenvolvida no período da
quaresma, é voltada para ajudar os cristãos e as pes
soas de boa vontade a viverem a fraternidade em
compromissos concretos no processo de transforma
ção da sociedade. Para a Igreja, é um grande instru
mento para desenvolver o espírito de conversão, re
novação interior e ação comunitária como verdadeira
penitência na preparação da Páscoa, traduzida atra
vés de gestos de fraternidade.

Assim, a Campanha da Fraternidade tornou-se
especial manifestação de evangelização libertadora,
provocando, ao mesmo tempo, a renovação da vida
da Igreja e a transformação da sociedade a partir de
problemas específicos, tratados à luz da doutrina cris
tã e dos preceitos bíblicos. Segundo a CNBB, a Cam
panha da Fraternidade tem como objetivos perma
nentes:

- despertar o espírito comunitário e cristão no
povo de Deus, comprometendo, em particular, os
cristãos na busca do bem comum;

- educar para a vida em fraternidade, a partir da
justiça e do amor, exigência central do Evangelho;

- renovar a consciência da responsabilidade de
todos pela ação da Igreja na evangelização e na pro
moção humana, em vista de uma sociedade justa e
solidária.

Quero, por fim, mencionar os bons resultados
da última Campanha da Fraternidade, cujo tema foi a
promoção e a proteção da comunidade de idosos.
Graças ao trabalho da Igreja, a realidade de grandes
carências da Terceira Idade foi denunciada no Brasil
e medidas concretas foram tomadas, a exemplo do
Estatuto do Idoso, cuja aprovação tive a satisfação de
poder ajudar na Câmara de Deputados e que agora
aguarda apreciação do Senado.

Como membro da Comissão do Meio Ambiente
da Câmara dos Deputados, ressalto a oportunidade e
a dimensão do tema escolhido pela CNBB para a
Campanha da Fraternidade de 2004. Venho consta
tando no dia-a-dia do trabalho parlamentar que a falta
de conscientização, a omissão do Poder Público, a
deficiência de políticas públicas e a certeza da impu
nidade têm provocado a destruição do patrimônio hí
drico brasileiro.

Como exemplo do descaso com o meio ambien
te e, mais especificamente, com os nossos mananci
ais de água, cito o episódio do vazamento de rejeitos
químicos da Indústria Cataguazes de Papel, grave
acidente ambiental de efeitos trágicos, que poluiu e
prejudicou o abastecimento de água dos Estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e cujos
responsáveis lamentavelmente permanecem impu
nes até hoje.

Ao concluir, congratulo-me mais uma vez com a
CNBB, na pessoa de Dom Geraldo Majela Agnelo,
Arcebispo de São Salvador, Bahia, e emérito Cardeal
Primaz do Brasil, desejando êxito à próxima Campa
nha da Fraternidade e reafirmando a minha admira
ção e o meu reconhecimento pelo extraordinário tra
balho social que a Igreja Católica realiza no nosso
País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, neste mês de setembro, marcado
por comemorações alusivas ao Dia da Imprensa pelo
País, em Feira de Santana, as homenagens ao jorna-
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lista, ao repórter, ao profissional de imprensa em ge
rai, ganham dimensão maior nesta quarta-feira, dia
17.

Foi no distante 17 de setembro de 1909 que
nasceu em Feira de Santana o mais antigo jornal do
Estado em circulação, o Folha do Norte, por inspira
ção de figuras ilustres da cidade, à frente o jornalista
e também homem público Tito Ruy Barcelar.

São 94 anos de circulação, quase 1 século re
gistrando a história de Feira de Santana, sem abdicar
de informarcom correção e noticiar com honestidade,
objetivos que deram origem à sua criação.

De Tito Barcelar, até 1910, e os irmãos Silva,
Arnord, Raul e Dalvaro, até os herdeiros Navarro Sil
va, Hugo, Antônio e José Luís, o jornal concebido no
início do século passado chega ao novo milênio sem
perder de vista a maneira correta de informar, notici
ar, analisar, comentar e participar de campanhas e
jornadas em favor da cidade.

Neste momento histórico para a imprensa im
pressa de Feira de Santana, do aniversário de um jor
nal cada vez mais moderno sem abandonar o rumo
de independência do seus fundadores, necessário re
gistrar a dedicação da equipe editorial comandada
pelo jornalista Zadir Marques Porto.

Às vésperas de mais 1 ano de sua fundação,
faço nesta tribuna o registro da data em meu nome e
no de toda a Feira de Santana, que tem no Folha do
Norte não apenas o exemplo de correção no informar,
mas também a grande fonte a abastecer os historia
dores davida feirense.

Gratos pela atenção.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. eSrs. Deputados, neste dia de homenagens à
imprensa, tivemos pela manhã sessão solene para
homenagear os 50 anos de vida da Rede Record de
Televisão. Quero prestar a minha homenagem à
Rede. Record de Televisão e ao semanário Folha do
Norte, o mais antigo jornal da Bahia ainda em circula
ção, que completa hoje 94 anos de fundação.

O jornal Folha do Norte foi fundado em 1909,
por Tito Ruy Bacelar. Ao longo dessa existência de
luta vitoriosa, teve na sua direção membros ilustres
da comunidade feirense, como o jornalista Arnold
Ferreira da Silva, ex-Prefeito, Raul Ferreira da Silva,
Oyama Pinto ôa SilVa e Dálvaro Ferreira da Silva.
Hoje, o jornal Folha do Norte é dirigido pelos irmãos
Antônio, Hugo e José Navarro, tendo como editor o
veterano, competente e eficaz jornalista Zadir Mar
ques Porto.

O jornal Folha do Norte foi o pioneiro, na im
prensa feirense, a adotar o sistema de impressão em
off-set, quando ainda funcionava na sua antiga sede,
atrás do mercado de arte popular.

Hoje, é totalmente editado e impresso na sede,
na Rua Visconde do Rio Branco, 550, no centro de
Feira de Santana

O jornal Folha do Norte é reconhecido em Feira
de Santana, no Estado da Bahia, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade, como grande veí
culo de comunicação, que soma em seus quadros
profissionais de excelência, respeitados e honrados,
que narram os fatos com retidão e presteza, levando
à população o conhecimento e o entretenimento de
forma responsável. e saudável.

Qual a Rede Record de Televisão, que ao longo
desses 50 anos tem prestado relevantes serviços ao
nosso País, o jornal Folha do Norte, com quase o do
bro de sua idade, vem, desde a fundação, fazendo
escola e ensinando a imprensa brasileira, com o
exemplo que nos traz a cada dia.

Ao jornal Folha do Norte e à Rede Record de
Televisão os meus mais sinceros cumprimentos.

Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa
na tarde de hoje com o propósito de chamar a aten
ção para a Carta da Fronteira, que propõe a constru
ção de uma agenda básica para integrar o Brasil e o
Paraguai, garantindo a aplicação de recursos nas
áreas de infra-estrutura, saneamento, saúde, meio
ambiente e inclusiío social, como forma de fortalecer
os projetos de desenvolvimento para os 2 países. As
decisões estão contidas na Carta da Fronteira, que foi
concluída no último dia 13, em· Ponta Porã, Mato
Grosso do Sul, durante o seminário A Faixa de Fron
teira e o Desenvolvimento.

Para Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com
o Paraguai, a integração entre os 2 países é o princi
pal caminho para promover o crescimento econômi
co, a geração de empregos e a melhoria das condi
ções de vida da população dos Municípios vizinhos.

Destaco a importância do documento, que pro
põe, entre outras providências, a realização de estu
dos sobre a criação de identidade única para os habi
tantes da fronteira que comprovem a moradia e a ve
racidade de sua condição de cidadão fronteiriço. A
proposta é que OS serviços de migração de cada país
forneçam ao residente desta região um cartão mag-
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nético pessoal, a exemplo do acordo já firmado entre
o Brasil e o Uruguai.

Ressalto ainda outros pontos importantes da
proposta, como a readequação das normas de trânsi
to que tratam da circulação de veículos nas regiões
fronteiriças; a flexibilização das leis referentes à circu
lação de veículos utilizados como instrumentos de
trabalho; a coordenação das legislações trabalhistas
dos países limítrofes; a criação de mecanismos legais
para a conversão monetária, de forma a simplificar o
comércio entre os países-membros; a integração das
cadeias produtivas dos Municípios com países vizi
nhos a partir das suas áreas fronteiriças, visando à
criação de empregos e a obtenção de uma melhor in
serção dos produtos no mercado internacional, e a re
alização de estudos sobre a criação de um cartão úni
co de vigilância sanitária.

Participaram do seminário, promovido pelo nos
so Senador Delcídio Amaral, autoridades brasileiras e
paraguaias, entre elas os Senadores paraguaios Do
mingos Laino e Jorge Morinigo, que se compromete
ram a promover a articulação das diversas entidades
federativas, da sociedade civil organizada, das insti
tuições de ensino e pesquisa e dos empresários e tra
balhadores. O objetivo é manter um espaço perma
nente de formulação de políticas conjuntasvisando à
solução dos problemas da fronteira.

Com mais esse passo, Mato Grosso do Sul
mostra que está preocupado com o desenvolvimento
social e econômico, dando oportunidades para toda a
população, sobretudo para aqueles que vivem na re
gião de fronteira.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra - MST é motivo de polêmicas
pela sua estreita ligação com o Partido dos Trabalha"
dores e pela postura de apoiar incondicionalmente o
Governo Luiz Inácio Lula da Silva, tanto que o asses
sor presidencial Frei Betto utilizou uma reunião em
Olinda, no Estado de Pernambuco, para agradecer as
bençãos dos céus pela existência desse movimento
político.

Sr. Presidente, um jornal da Internet, o Docu
mento Reservado, trouxe no dia 15 de setembro a
matéria intitulada MST Brasil e o mesmo MST ao
mundo - Evidentes conflitos de objetivos e ideais,
que reproduzo, para que o País saiba como é o mo
delo de propaganda do movimento apoiado pela reli
giosidade de alguns membros do Governo Lula:

"Com base em uma análise feita por um leitor a
respeito da ação - internacional- do Movimento Sem

Terra (MST), equipe do Documento Reservado pes
quisou e chegou à conclusão de que, realmente, o
MST está muito bem estruturado e chama a atenção
sobre as notícias veiculadas em seu site. As notícias,
principalmente em relação ao objetivo, têm versões 
uma diferente da outra - em português, italiano, es
panhol, inglês, alemão e sueco. O conteúdo de cada
idioma é diferente. Em português, revela o verdadeiro
MST revolucionário, invasor, desrespeitador da lei e
vítima dos latifundiários (na certa, vão plantar trigo,
soja, milho, num minifúndio). Em italiano, é um pouco
parecido com o conteúdo brasileiro, porém, nos de
mais idiomas o MST é uma entidade benéfica para o
Brasil, totalmente apoiada pela Igreja Católica e pelo
presidente Lula, que desenvolve uma luta contra a
pobreza, implantando escolas, cooperativas, postos
de saúde e, por isso, pede doações ao mundo rico...
Para quem fala sueco, é difícil ler a versão nacional
do site do MST".

O Deputado João Paulo Cunha, Presidente da
Câmara dos Deputados, fez questão de prestar soli
dariedade ao cidadão José Rainha, preso na região
do Pontal do Paranapanema. Reiterou o Sr. Presi
dente da Casa que havia um perigo de explosão soci
al incontrolável pelo ato político, no entender de al
guns, da decisão judicial.

O jornal O Globo de hoje, 16 de setembro, opi
nou sobre isso:

"Agora, algumas cabeças coroadas do partido
estão sendo desestabilizadas pela prisão -legalmen
te decretada por um juiz - de líderes sem-terra no
Pontal do Paranapanema. Na semana passada, vári
as delas desfecharam ácidas declarações contra o
magistrado, e entraram no perigoso terreno do confli
to entre Poderes. Pelo visto, o bom senso que norteia
a maioria do PT em questões econômicas é mercado
ria escassa ao entrarem em cena antigos aliados.
Mesmo quando se trata de fazer cumprir a lei e acatar
a ordem da Justiça".

Em contrapartida, o Ministro Maurício Corrêa,
Presidente do Supremo Tribunal Federal, em posicio
namento formal na imprensa nacional, solicitou maior
empenho do Governo Federal, cobrando recursos e
agilidade para a reforma agrária.

"Corrêa disse que, se o governo tivesse mais
disposição para a reforma agrária, os conflitos no
campo diminuiriam. - É preciso agilizar o programa
de reforma agrária neste país, e isto está nas mãos
do Executivo. O Executivo é que tem que reservar
verbas adequadas para cumprir o preceito constituci
onal da reforma agrária - disse Corrêa. - Acho que
está sendo minimizada a ação governamental em re-
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lação ao assunto. É preciso mais energia para dispor
recursos". (Jornal O Globo de 16 de setembro de
2003, na mesma página 3 anteriormente citada.)

E na mesma matéria o Ministro-Chefe da Casa
Civil, Deputado José. Dirceu, afirma:

"Embora haja disponibilidade de terras, o gover
no não tem dinheiro em caixa para comprá-Ias e dis
tribuí-Ias. O problema não é ter terra para fazer refor
ma agrária. Os proprietários querem vender terras
para o governo. O problema é ter recursos para com
prá-Ias".

As diferentes opiniões sobre a reforma agrária e
o papel do MST ganham destaque com matéria publi
cada no jornal paranaense Diário dos Campos, edi
ção de sábado, dia 13 de setembro, da cidade de
Ponta Grossa, quando o Presidente Estadual do Par
tido dos Trabalhadores, Deputado Estadual André
Vargas, afirma categoricamente: "MST está passan
do das medidas".

Veja bem, Sr. Presidente, um dirigente máximo
do PT no Paraná, que vem sofrendo significativas in
vasões de terra por parte do MST, ataca o movimen
to, pois.ele contaria com benevolência das autorida
des do Executívo Estadual, que não se tem importado
em cumprir as decisões judiciais de reintegração de
posse nas ações de esbulho possessório.

O Deputado Estadual André Vargas, Presidente
do PT paranaense, nas matérias intituladas MST está
passando das medidas e Requião está devendo, diz
presidente do PT, das quais peço transcrição integral
nos Anais da. Câmara dos Deputados, faz um alerta:

"...vê com ressalvas a atuação da organização.
Admitindo que alguns equívocos vêm sendo cometi
dos, ele diz que Q MST 'está. passando das medidas'.
Para ele, o numero de ocupações promovidas pelo
movimento no Paranáestá 'acima do razoável' (...) 'A
partir do momento em que o MST deixa de ter como
objetivo principal a reforma agrária, desvirtua-se com
pletamente'".

Diante das afirmações do Presidente Regional e
Deputado Estadual da corrente majoritária do Partido
dos Trabalhadores no Paraná, André Vargas, não há
que falarem unanimidade do Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra na opinião pública. A re
primenda pública do petista deve servir de alerta ao
conjunto do Partido dos Trabalhadores e também ao
Governo Lulá.

Muito obrigado.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR

Requião está devendo, diz Presidente do PT

Ponta Grossa - Principal apoiador da campa
nha do governador Roberto Requião no segundo tur
no das eleições, o PT não vive uma relação das mais
amistosas com o chefe do Executivo. Em meio às crí
ticas de Requião a alguns petistas, o presidente esta
dual do partido, deputado André Vargas, também não
esconde sua insatisfação como atual governo.

Em visita à redação do Diário dos Campos na
tarde de ontem, Vargas faloua respeito das divergên
cias com o governador e fez uma avaliação do atual
governo. "Temos de ver o que o governador vai fazer
para ajudar os municípios. Por enquanto ele está de
vendo", afirmou.

As rusgas entre Requião e o PT já perfazem um
breve histórico. Há alguns meses, o governador fez
críticas públicas ao próprio Vargas e ao senador Aloí
sio Mercadante (SP). Mais recentemente, durante re
união com a bancada paranaense em Brasília, o alvo
foi o ministro Antônio Palocci. Esta semana, um de
sentendimentocom o prefeito de Londrina, Nedson
Micheleti, causou desconforto entre os petistas.

Para o presidente do PT, no entanto, a suspen
são do curso de Medicina da Universidade Estadual
de Ponta Grossa. (UEPG) foi a primeira demonstração
de ''falta de companheirismo" por pare de Requião.
"Eu, particularmente, não aceito o fechamento do cur
so da maneira como aconteceu", ressalta.

Apesar das divergências, Vargas garante que o
PT vai manter o apoio ao governo estadual. "Enquan
to isso for importante para0 [presidente} Lula e o go
vernador retribuir o apoio aos .governos municipais e
demais lideranças petistas" frisa.

O parlamentar também cobra uma ação mais in
cisiva na área 9~segurançapública,alegando que "o
caos se instalou nas cidades". "A criminalidade au
mentou, mas a ~ossa polícia é a mesma de 15 anos
atrás. Não dá para ficar esperando, é preciso tomar
medidas urgentes",.defende.

Eleições - O presk1ente estadual do PT reafir
mou ontem a disposição em tero prefeito Péricles de
Holleben Mello. disputando.a reeleição em Ponta
Grossa. "Os dois primeiros anos foram de dificuldade
econômica para todos .os prefeitos. Agora é o mo
mento para as obras acontecerem avalia.

"MST está passando das medidas"
Apesar de presidiro PT, partido que apóia o Mo

vimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), o de
putado André Vargas vê com ressalvas a atuação da
organização. Admitindo que alguns equívocos vêm
sendo cometidos, ele diz que o MST "está passando
das medidas".
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Para ele, o número de ocupações promovidas
pelo movimento no Paraná esta "acima do razoável".
"Eles [os sem-terra] ainda não perceberam que a situ
ação atual é diferente, que os governos estão dispos
tos a promover a reforma agrária", avalia.

Vargas acredita que se o movimento não rever
suas atitudes, corre o risco de perder a credibilidade.
"A partir do momento em que o MST deixa de ter
como objetivo principal a reforma agrária, desvir
tua-se completamente", observa.

O deputado garante que tanto ele como a ban
cada petista na Assembléia Legislativa não irão se
opor à CPI do MST, instalada esta semana na Casa.
"É salutar para o Estado discutir essa questão, para
que se faça um raio-x da reforma agrária. Desde que
se faça com equilíbrio e isenção de ânimos, ela é to
talmente válida", conclui. - A.G.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, há 50 anos, quando a TV Record começou a
transmitir sua imagem, a televisão brasileira, a rigor,
ainda engatinhava. De fato, apenas no ano anterior, os
Diários Associados, por sua emissora, a TV Tupi, trazia
para nossa terra esse que é, sem dúvida alguma, um
dos mais fantásticos veículos de comunicação jamais
conhecido - veículo de comunicação e, por via de con
seqüência, é bom observar, de educação.

É quando o grupo da Record, então sob o co
mando da família Machado de Carvalho, começa a
definir aquela que seria possivelmente a mais impor
tante de suas características, a de oferecer ao público
uma alternativa válida para seu lazer doméstico, im
pedindo que essa tarefa acabasse sendo dominada
por uma só empresa, ou pouco mais que isso.

Claro que não estamos aqui levantando qual
quer juízo de valor. Até porque, em poucos anos, a
TV Record era, possivelmente, o mais importante ve
ículo de diversão do Brasil, o que dizemos ao nos
lembrar do imenso e duradouro sucesso que foram os
festivais musicais, até hoje lembrados como a maior
fonte de descoberta de grandes talentos musicais em
nosso País, talentos que, desde então, continuam
sendo marcos relevantes da cultura nacional. Tanto
que o assunto mereceu do jornalista Zuza Homem de
Mello alentada obra com o título mais que previsível
de "A Era dos Festivais".

O caminho seguido não foi sempre plano e fácil.
Ao contrário, incêndios violentíssimos quase conse
guiram destruir um patrimônio montado por anos a fio,
mas seguramente, mantida a mística do nome, a Re
cord ressurgiu, mudou de dono e, hoje, segue um ca
minho de novas conquistas, novos aplausos.

E, aqui como outrora, continua desenvolvendo
um trabalho que temos de considerar importante: o
veículo alternativo de diversão popular, permitindo,
uma vez mais, que a população brasileira, em absolu
tamente todos os recantos de nossa imensa Pátria e,
já agora, no exterior, possa ter à mão o poder de mu
dar de canal, de não se ver obrigada apenas àquele
determinado espetáculo, porque a Record, já se
sabe, oferece coisa diferente, mais diversificado e,
também, de excelente qualidade.

Louvando esse trabalho e na certeza de que a
Rede ainda tem outros caminhos a seguir, outras vitó
rias a conquistar e acrescentar a seu já imenso acer
vo, vimos, em nome da bancada do Partido Popular
Socialista, o PPS, trazer aos dirigentes da Rede Re
cord de Televisão a expressão de nosso reconheci
mento, o reconhecimento popular por essa magnífica
realização.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. VANDER LOUBET (PT - MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna falar sobre a urgente ne
cessidade de introduzirmos, na administração pública
federal, a participação democrática da população na
elaboração da proposta orçamentária.

É preciso que o Governo do Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva, aproveitando - se das experiências
bem - sucedidas do orçamento participativo em níve
is municipal e estadual, implementadas pelas admi
nistrações do PT, incremente a participação popular
na elaboração do orçamento público federal.

Apenas por intermédio da participação popular,
Sr. Presidente, o orçamento federal poderá estar em
sintonia com os anseios e as necessidades da popu
lação brasileira. Permitiremos,· assim, que o cidadão
comum possa interferir e dar sugestões a respeito
das principais carências enfrentadas por sua comuni
dade e os projetos federais que poderiam colaborar
para saná-Ias.

Mais do que isto, Sr. Presidente, as experiênci
as do orçamento participativo mostram que, por inter
médio da participação popular, os gastos da adminis
tração pública se tornam muito mais transparentes, o
que dificulta o desvio de recursos públicos.

Quando a população sabe que o Estado gastará
determinado montante de recursos na realização de
alguma obra de interesse social, ela acompanhará,
de perto, todo o processo que envolve essa obra de
seu interesse. Assim, fica muito mais difícil ao admi
nistrador público mal intencionado desviar os recur-
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sos aprovados por intermédio da participação popular
na elaboração da lei orçamentária.

Outro benefício proporcionado pelo orçamento
participativo implementado pelo PT é a melhora da
auto - estima do cidadão. Além de passar a conhecer
melhor o funcionamento do processo orçamentário e
a maneira como os impostos arrecadados pelo Esta
do retornam na forma de obras como escolas, estra
das, iluminação e transporte, a população sente - se
estimulada a continuar participando da elaboração do
orçamento.

Isto acontece quando ela percebe, na própria
vida cotidiana, os benefícios da interferência estatal
aprovada em decorrência de sua participação na ela
boração doorçamento. Podemosafirmar, assim, que
o orçamento participativo é também um instrumento
da educação cívica e de fortalecimento da consciên
cia democrática do povo brasileiro.

Por outro lado, não podemos esquecer que es
ses anseios não devem ultrapassar a capacidade or
çamentária disponível para sanar os problemas en
frentados.•Não podemos gerar expectativas exagera
das na população. A interferência popular no proces
so de planejamento democrático nos gastos públicos
federais deve se dar nos marcos da Lei de Responsa
bilidade Fiscal, aprovada pelas duas Casas do Con
gresso Nacional. A população brasileira sabe que o
gasto excessivo só pode. ser financiado por intermé
dio do endividamento público ou da inflação. Por isso,
sabendo que os recursos públicos são escassos e
não podem ser gastos sem um planejamento adequa
do e rigoroso das principais demandas populares, é
necessário que a elaboração da proposta orçamentá
ria seja aberta à interferência dos principais beneficiá
rios da atuação estatal, isto é, a própria população
brasileira. Precisamos gastar bem e com consciência
de seus benefícios sociais.

Acreditamos, Sr. Presidente, que o planejamen
to democrático no Poder Público, cujo melhor exem
plo prático é o orçamento participativo, será instru
mento fundamental para reduzir as imensas desigual
dades sociais existentes em nosso País. Mais do que
gastar bem, precisamos destinar os recursos públicos
para atender às principais carências das populações
mal assistidas pela ação estatal.

Quanto maior o número de grupos sociais pre
sentes no momento da elaboração da proposta orça
mentária mais harmônicas serão as medidas neces
sárias para fazer com que o País volte a crescer, des
ta vez com desenvolvimento econômico mais equili
brado entre as diferentes regiões e os frutos sejam

mais bem distribuídos entre os diversos segmentos
sociais.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, precisamos
aproveitar o momento em que o País, após consolidar
a estabilidade monetária e debelar a inflação, realiza
esforços para voltar a crescer de forma consistente e
continuada. Este é o momento apropriado para apro
var mudanças significativas na forma de participação
popular na elaboração da proposta orçamentária.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, muito se tem falado nos últimos tempos
sobre o recorde da safra agrícola no País. Não há dú
vida de que estamos voltando os olhos para o fato de
que o Brasil é um país agrícola, embora tenha desen
volvimento nas diversas áreas. Somos um país privi
legiado. Temos todos os tipos de solo, clima e requisi
tos para a produção diversificada de alimentos. Cada
região, cada Estado, cada Município de nossaimen
sidão territorial tem característica própria relativa
mente aos diferentes tipos de plantas, matas, flores
tas, cerrado. Somos, na verdade, um continente bra
sileiro. Hoje, mais do que nunca, essa verdade se afir
ma.

Falo agora das riquezas provindas da terra,
essa terra abençoada em que "em se plantando, tudo
dá", como dizia o escritor da primeira carta ao Rei de
Portugal, após o descobrimento. Somos um celeiro,
e, como celeiro, cito o que está acontecendo em Ron
don do Pará. As exigências das culturas em relação
às condições de clima e solo foram obtidas por zone
amento agroecológico, visando à melhor adaptação à
região, sendo indicadas as culturas de arroz, milho,
mandioca, abacaxi, feijão caupi, banana, cacau, cana
-de-açúcar, caju, citrus, pimenta do reino, dendê,
coco e soja. Que variedade, que fartura!

Mas não parou por aí o cuidado das autoridades
de Rondon do Pará relativamente às culturas, pois
estudos realizados indicam que o solo se presta para
tão grande variedade que se torna impossível citá 
las todas. Cupuaçu, acerola,mamão, graviola, mara
cujá, mangostão, melão, manga e hortaliças brotam e
crescem a olhos vistos.

A riqueza de Rondon do Pará, porém, não pára
por aqui. A pecuária merece c~ação especial, pois a ati
vidade pode ser desenvolvida em áreas já degradadas,
onde a deficiência de oxigênio impede o aproveitamento
agrícola. Hoje, Rondon do Pará é ótimo lugar para in
vestimento, uma vez que o desenvolvimento agroindus
trial não é só potencialidade, mas realidade.
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ACRE

RONDÔNIA

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PUPSL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de AMAZONAS 2

Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 5

Henrique Afonso PT
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
lico Bronzeado PT
Total de Acre: 5

Baseado nessa situação, o atual Governo Muni- Babá PT
cipal, liderado pelo Prefeito Moisés Soares de Olivei- Nilson Pinto PSDB
ra, tem priorizado o apoio aos agricultores locais e no- Paulo Rocha PT
vos investidores, objetivando implementar uma agri- Raimundo Santos PL PUPSL
cultura forte como novo sustentáculo para o Municí- Wladimir Costa PMDB
pio. Ao lado de todo esse cuidado para com a terra, o lé Lima PP
atual Prefeito transformou o Município em verdadeiro lequinha Marinho PSC
canteiro de obras, lançando asfalto a partir das ruas Total de Pará: 9
principais em direção à periferia. Escoamento de
águas pluviais, rede de esgotos, regularização de ter
ras rurais, manutenção de rodovias, organização do
funcionalismo municipal através de concurso, cursos
de educação especial, esportes, literatura popular,
concursos de música, tudo merece atenção. Tama
nho cuidado propiciou o surgimento de novos talen
tos, jovens preocupados na manutenção da tradição
regional e até mesmo o lançamento de um livro de
obras de estudantes rondonienses. Tudo é olhado
com atenção e carinho em busca do progresso em to
das as áreas.

Enfatizando, mais uma vez, a dedicação do Pre
feito Moisés Soares de Oliveira, deixo aqui meus
cumprimentos ao povo que pode se orgulhar de sua
administração municipal e às autoridades de Rondon
do Pará, na certeza de que o deslanche ora iniciado
terá continuidade.

Sr. Presidente solicito que este pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e
no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA
Alceste Almeida PMDB
Luciano Castro PL PUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL PUPSL
Eduardo Seabra PTB
Total de Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PT8
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL PUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSC
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PSC
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSD8
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47569

Pedro Novais PMOB
Sebastião Madeira PSOB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

Ariosto Holanda PSOB
Bismarck Maia PSOB
Eunício Oliveira PMOB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSOB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSOB
Mauro Benevides PMOB
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PL PUPSL
Vicente Arruda PSOB
Zé Gerardo PMOB
Total de Ceará: 15

PIAuí
Átila Ura PSOB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMOB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMOB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMOB
Carlos Dunga PTS
Inaldo Leitão PL PUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL PUPSL
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMOS
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMOB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro .PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Píauhylino PTB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 17

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
João Caldas PL PUPSL
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSOB
Heleno Silva PL PUPSL
Jackson Barreto PTS
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Oaniel Almeida PCdoB
Edson Ouarte PV
Fábio Souto PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Leão PL PUPSL
Jonival Lucas Junior PTS
José Rocha PFL
Josias Gomes PT



MINAS GERAIS

Carlos Willian PSC
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSOB
Edmar Moreira PL PUPSL
Eduardo Barbosa PSOB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ivo José PT
Jaime Martins PL PUPSL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
José Santana de Vasconcellos PL PLlPSL
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMOB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mauro Lopes PMOB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSOB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Total de Minas Gerais: 30
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Jutahy Junior PSOB
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves POT
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 25

PFL
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EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
Manato POT
Nilton Baiano PP
Rose de Freitas PSOB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMOB
Almir Moura PL PUPSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Chico Alencar PT
Or. Heleno PP
Edson Ezequiel PMOB
Eduardo Cunha PMOB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMOB
Itamar Serpa PSOB
Jair Bolsonaro PTB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMOB
Julio Lopes PP
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMOB
Moreira Franco PMOB
Nelson Bornier PMOB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSOB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PMOB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMOB
Total de Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSOB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Arlindo Chinaglia PT
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GOIÁS

PSDB

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Maninha PT
Tadeu Filippelli PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PUPSL
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Ora. Clair PT
Giacobo PL PLlPSL
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB

PSDB

Carlos Alberto Leréia
Enio Tatico PTB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 9

Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PL PUPSL
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
Ildeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PMDB
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Serneghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Lúizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Rubinelli PT
Teima de Souza PT
Vanderlei Assis PRONA
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 44

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL PUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 5
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Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná: 24

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 316
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa - se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 12 da pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 41 - B, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da Votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n.Q41 - A, de
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá
outras providências; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela admissibili
dade, com emendas, contra os votos dos deputados
Eduardo Paes e Mendonça Prado (Relator: Sr.
Osmar Serraglio); e da Comissão Especial pela ad
missibilidade das emendas apresentadas, exceto as
de nºs 115 e 182 e, no mérito, pela aprovação das de
nºs 18, 129, 135, 166, 171,216,226,385 e 434; pela
aprovação parcial das de nQs 5, 9, 14, 19, 20, 27, 29,
35,40,41,42,43,52,58, 62, 65, 72, 74, 77, 78,84,
85,89,92,97, 100, 101, 105, 109, 124, 126, 133, 137,
139, 141, 143, 144, 148, 159, 160, 162, 165, 167, 168,
169,174,178,179,180,195,204,206,208,210,217,
219,220,222,224,227,228,229,230,232,233,234,
236,237,241,242,244,245,247,248,251,253,256,
257,258,264,274,277, 281, 282, 286,301,303,306,
308,309,312,316,317,343,344,346,363,365,369,
371,376,380,381,382,383,391,394,395,398,399,
401, 406, 415, 419, 437, 438, 444, 449 e 465; pela
aprovação desta, pela aprovação parcial da Proposta
de Emenda à Constituição nº 464, de 2001, apensa
da; com substitutivo; e pela inadmissibilidade das
emendas de nsº 115 e 182; e pela rejeição das dema
is emendas apresentadas e da Proposta de Emenda
à Constituição n. º 13, de 2003, apensada, contra os
votos dos deputados Antônio Carlos Magalhães
Neto, Gerson Gabrielli, José Roberto Arruda, Macha
do, Mussa Demes, Pauderney Avelino, Antonio Cam
braia, Júlio Semeghini, Walter Feldman, Anivaldo
Vale e Eduardo Paes. (Relator: Sr. Virgílio Guima
rães).

Tendo apensadas as Propostas de Emenda à
Constituição nºs. 464 - A, de 2001 e 13, de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a VExa., nos ter
mos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada
da pauta da PEC 41 - 8/2003, constante do item 1 da
presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2003.
- José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar contra, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Arnaldo Faria de Sá.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, vou encaminhar contrariamente ao adia
mento por entender que esta Casa já se desgastou de
mais relativamente à.votação da reforma tributária.

Devemos concluir a votação o mais rapidamen
te possível, pois, ao chegar ao Senado, essa propos
ta poderá contaminar a votação da reforma previden
ciária. E é nessa reforma, agora no Senado da Repú
blica, que reside a grande esperança dos servidores
brasileiros de introduzir alterações, visto que nesta
Casa foram surrupiados direitos e conquistas.

No momento da sua votação, alegaram ter sido
mantida a paridade e, posteriormente, descobriu - se
que era falsa a informação. Asseguraram que estava
garantida a integralidade e, posteriormente, concluiu
- se que também era falsa a informação. Com refe
rência à redução das pensões, o que foi saudado
como uma grande conquista, isto é, a redução de, en
tre aspas, "apenas" 30%, acabou deixando todos
descontentes, porque o texto votado consagra a pos
sibilidade de as pensões serem reduzidas em até
70%.

A tramitação da reforma da Previdência no Se
nado começou com incrível celeridade. A previsão ini
ciai é de que seria votada e aprovada em um mês, até
o final de setembro. Hoje, segundo informações, a vo
tação em primeiro turno irá até a segunda quinzena
de outubro.

Por isso, desejo que chegue logo àquela Casa a
reforma tributária, que, sem dúvida alguma, contami
nará a tramitação da reforma da Previdência. Vários
Srs. Senadores já se indignaram com o resultado de
algumas votações da reforma tributária que ocorre
ram aqui Semana passada.

Portanto, Sr. Presidente, Sras.e Srs. Parlamenta
res, independentemente das questões complementares
que deverão ser apreciadas nas emendas aglutinativas
e nos destaques relativamente à reforma tributária, que
ro na verdade que, terminada a votação nesta Casa, o
mais rapidamente possível a matéria chegue ao Senado
e contamine a reforma. previdenciária.

Na questão do subteto, por exemplo, a reforma
previdenciária deixou em desvantagem vários funcio
nários de segmentos do Executivo. Apenas aqueles
integrantes do Judiciário estão ga.rantidos com o sub
teto de 90,25% dos vencimentos do Supremo Tribu
nal Federal. Os servidores do Legislativo, de certa for
ma, têm correlação, pois os salários dos Parlamenta
res estaduais é vinculado aos dos Parlamentares fe
derais,que, por sUavez, têm como teto os dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal. Mas os do Executi-

vo estão à mingua. Não se sabe qual será a situação
deles se for mantido o subteto aprovado pela Câmara
dos Deputados.

Por isso, Sr. Presidente, jogando no impasse re
gimental, quero que a reforma tributária vá o mais ra
pidamente possível ao Senado da República. E lá,
então, em razão da tramitação conjunta com a previ
denciária, os servidores possam ter algum ganho, a
recuperação de alguma perda já consolidada no que
fora votado na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, a posição mais lógica de quem
propugnou desesperadamente para que a reforma da
Previdência não se transformasse em perda contínua
e permanente do direito dos trabalhadores, para que
o sonho da aposentadoria não se transformasse em
pesadelo,· é desejar ver a reforma tributária votada.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
Moroni Torgan, que falará a favor da matéria.

O SR. MORONI TORGAN (PFL..,.. CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.. Deputa
dos, mais uma vez nos encol1tramos prontos para
participar do processo legislativo. Porém, vemos
grandes deficiências nesta proposta de reforma tribu
tária. Gostaríamos de dialogarmais e ouvir os Esta
dos doNordeste, principalmente, que serão extrema
mente prejudicados pela refOrma.

O meu Ceará está perdendo nãosó em termos
de recursos e independência orçamentária, mas so
bretudo em relação ao que. mais prejudica a popula
ção: sua capacidade de geração de empregos, o que
também provocará perda de cidadania.

É difícil falar de cidadania plena se não dermos
ao povo condições de ter independência financeira e
de, com o suor do próprio rosto, garantir o sustento da
família. E, da maneira como está posta, sem dúvida
nenhuma essa reforma gerará desemprego no Esta
do do Ceará - o que posso dizer com certeza -, no
Nordeste e também no Centro-Oeste, bem como em
determinadas áreas da Região Norte.

Não podemos privilegiar Estados já fortes e retirar
recursos daqueles que estão tentando se desenvolver
para assegurar melhOr qualidade devida ao povo.

Felizmente, agora parece que os meios de co
municação, não só os cearenses, mas também os na
cionais, despertaram para o que representa essa re
forma tributária: aumento de impostos para gerar su
perávit primário. E para quem vai o superávit primá
rio? Para os banqueiros. É isso que não podemos
mais permitir.



O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB, Dr. Evilásio?

O SR. DR. EVILÁSIO (PSB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado Colbert Martins?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PL, Deputado Bispo Wanderval?

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco PUPSL vota "não" e convoca sua bancada
para vir ao plenário para votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP, Deputado Roberto Balestra?

O SR. ROBERTO BALESTRA (PP - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PP vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB, Deputado Pastor Reinaldo?

O SR. PASTOR REINALDO (PTB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB?

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se-
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Enquanto a Argentina colocou o FMI no seu de- O SR. RODRIGO MAIA- Sr. Presidente, peço a
vido lugar, nós estamos fazendo uma reforma tributá- palavra pela ordem.
ria para atender às exigências do Fundo Monetário O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Internacional e dos banqueiros, de que somos vassa- Tem V.Exa. a palavra.
los e perante os quais vivemos de cabeça baixa. O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Enquanto os argentinos puseram o FMI de joelhos, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL está
nós nos ajoelhamos diante dessa instituição. Isso in- em obstrução.
comoda profundamente a todo o povo brasileiro. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _

Bons exemplos existem para ser seguidos. É Como votam os demais Srs. Líderes?
hora de dar um basta ao FMI, aos banqueiros. É hora O SR. DELEY (PV - RJ. Pela ordem. Sem revi-
dizer -lhes que vamos reformar nosso sistema tribu- são do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".
tário para aumentar os tributos incidentes sobre os O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
banqueiros e não os das classes média e baixa, como (PRONA- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)-
vai ocorrer com a atual proposta de reforma tributária. Sr. Presidente, o PRONA se encontra em obstrução.
Definitivamente, é preciso fazer reforma em favor dos O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
interesses povo brasileiro e não dos banqueiros inter-

Como vota o PCdoB? (Pausa.)
nacionais. Precisamos parar de dizer amém ao siste-

Como vota o PDT?
ma financeiro internacional, que sempre preconizou o
sacrifício da nossa população. O SR. MANATO (PDT - ES. Pela ordem. Sem

Sr. Presidente, quando alguém disse que o revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".povo brasileiro precisa do sacrifício do FMI? Que pre-

cisa do sacrifício dos banqueiros? Nunca! Mas que
precisa do sacrifício do nosso povo todo mundo diz.

Está na hora do sacrifício dos banqueiros. Che
ga de sacrificar o povo brasileiro!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento do nobre Líder do PFL de re
tirada do item da pauta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra pela ordem, para orientação da
bancada, ao Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requeri
mento de retirada da matéria de pauta é procedente.
A votação da matéria, como disse anteriormente, foi
feita de madrugada. A partir de então começamos a
entender o que de fato fora aprovado em primeiro tur
no. Estudo que realizamos nos levou à conclusão de
que teremos aumento de carga tributária, concentra
ção de poder no Governo Central, diminuição da for
ça dos Municípios e, principalmente, nenhum avanço
no que tange ao interesse do contribuinte brasileiro.

Por isso, o PFL apóia o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento. Os Srs. Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço

verificação de votos.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.

~~- ._---------
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guindo o acordo de procedimento firmado, o PSDB O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Obrigado.
vota "não". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira? os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela tema eletrônico.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Está iniciada a votação.
PMDB vota "não" e convoca sua bancada para vir ao Queiram seguir a orientação do visor de cada
plenário, porque estamos em processo de votação posto.
nominal. O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - peço a palavra pela ordem.
Como vota o Partido dos Trabalhadores, Deputado O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Luiz Sérgio? Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca-
"não". Queremos votar a matéria. minho à Mesa requerimento de informações ao Minis-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - tro da Previdência sobre o balanço patrimonial da
Como vota a Liderança do Governo, Deputado Beto Fundação Sistel de Seguridade Social.
Albuquerque? Sr. Presidente, também aproveito esta oportuni-

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pe.'la dade para apresentar projeto de lei que trata do Cócli-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dis- go Penal.
semos várias vezes que estamos aqui para apreciar a Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho
matéria. Por isso, votamos "não". hoje à tribuna para defender a Empresa Brasileira de

Pedimos aos companheiros que permaneçam Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, empresa públi-
em plenário, não vamos nos curvar à manobra prote- ca federal que muito tem contribuído com a agricultu-
latória do PFL, que vai de encontro aos interesses do ra brasileira, gerando tecnologias para pequenos,
Brasil. médios e grandes produtores.

O voto é "não". Criada com o intuito de valorizar o agronegócio
(Texto escoimado de expressão anti-regimental,

conforme art. 17, inciso \/, alínea "b': do Regimento brasileiro por meio de pesquisas, a EMBRAPA possui
Interno.) cerca de 24 projetos em andamento e 107 subproje-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ tos. A empresa possui 2 mil pesquisadores em 40
Como vota o PCdoB, Deputado Inácio Arruda? centros de pesquisa em todo o País, os quais traba-

O SR. INÁCIO ARRUDA (PedoB - CE. Pela or- Iham para melhorar a qualidade dos alimentos. Mas
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o todo o trabalho de anos está ameaçado devido à gra-
PCdoB vota "nãd' e está aqui para apreciar a matéria, ve crise financeira que a empresa atravessa.
que já vem se arrastando há tempo. Esse é o nosso ob- Para se ter noção da importância do trabalho
jetivo. que se desenvolve na EMBRAPA, vamos tomar por

Votamos "não". exemplo dados fornecidos pela empresa na Bahia,
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi- uma das 40 unidades espalhadas pelo País.

dente, peço a palavra para uma questão de ordem. A fruticultura brasileira produz 43 milhões de tone-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ladas, obtidas em uma área cultivada de 3,5 milhões de

Tem V.Exa. a palavra. hectares. Somos os maiores produtores de frutas cítri-
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA. cas, mamão e maracujá e estamos entre os maiores

Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- produtores de banana, abacaxi e melão do País. Em ní-
sidente, solicito a V.Exa., na forma do Regimento, vel nacional, a atividade é responsável por um PIB de 11
que retire dos Anais expressão anti - regimental utili- bilhões de dólares e 5,6 milhões de empregos.
zada em relação ao PFL. Da mesma forma, o Brasil tem 1,8 milhões de

O PFL está usando o Regimento e exige respeito. hectares plantados de mandioca, com uma produção
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A de 23 milhões de toneladas de raiz. O impacto no PIB

Presidência determina a retirada da expressão anti - é de 2,5 bilhões de dólares e geração de 2 milhões de
regimental dos Anais da Casa. empregos.
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Atualmente, com o Programa Fome Zero, essas
duas atividades agrícolas ganharam importância ain
da maior. De um lado, a mandioca serve de base para
alimentar os mais pobres; de outro, a fruticultura enri
quece a dieta da população, mas, principalmente,
constitui fonte de renda por meio de cultivos na agri
cultura familiar.

De qualquer maneira, a geração de tecnologias
é crucial para que se possa ter segurança alimentar
num sentido amplo.

Para manter seu trabalho de geração e transfe
rência de tecnologias para o cultivo sustentável e
conseguir atravessar a crise, a EMBRAPA Mandioca
e Fruticultura tem feito esforços no sentido de captar
recursos externos. Além do mais, foi apresentada
emenda coletiva na Comissão de Ciência e Tecnolo
gia no valor de 19 milhões para EMBRAPA como um
todo e 2 milhões de reais para a empresa na Bahia.
Desse total, até agora só foram liberados apenas R$
400 mil. O atraso prejudica, parcial ou integralmente,
de ações estratégicas a uma rotineira ligação telefôni
ca ou a simples limpeza de um banheiro.

No ano passado, o orçamento da empresa re
presentou apenas 31,5% do de 2001. Para 2003, já
houve uma redução de 60% no total liberado para
custeio na unidade.

No tocante aos projetos de pesquisa, a situação
é pior: foi liberado apenas 3% do necessário. Dados
dos relatórios da EMBRAPA Mandioca e Fruticultura
de agosto atestam que o total de obrigações a pagar
da empresa alcançava R$365.992,73.

Amanhã, dia 17 de setembro, os trabalhadores
da de todo o País paralisam suas atividades. A unida
de de Cruz das Almas aderiu ao movimento e realiza
nesta quarta - feira na Praça da Piedade, em Salva
dor, manifestação com distribuição de 10 mil laranjas,
mil pencas de banana e 2 mil pães feitos com fécula
de mandioca. O movimento, Sr. Presidente, é pela li
beração de recursos para pesquisa agropecuária e
pela agilização do processo de dissídio ajuizado no
TST há mais de 100 dias.

A EMBRAPA é considerada uma das maiores e
mais eficientes. instituições de pesquisa do mundo na
agropecuária. Esse é um paradoxo que precisa ser
urgentemente resolvido. A ciência, as pesquisas e os
avanços tecnológicos não podem simplesmente pa
rar no tempo. É preciso que se retomem os investi
mentos nessa área e que sejam honrados os compro
missos anteriormente firmados, com cumprimento de
prazos e valores já estabelecidos.

.._------_ ...._-~-

Desejo que tenhamos, cada vez mais, oportuni
dade de entender o papel das entidades de pesquisa.
A propósito, na Comissão de Ciência e Tecnologia
apresentamos requerimento para que a situação da
EMBRAPA seja debatida, tudo com vistas ao fortale
cimento da empresa e do campo brasileiro.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa que este pronun
ciamento em defesa da EMBRAPA seja divulgado pe
los órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

licito aos Srs. Parlamentares que venham ao plená
rio, pois estamos em processo de votação. Teremos
ainda várias votações. Se o quorum de 308 Deputa
dos for atingido, as votações serão mais rápidas.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solici
to a V.Exa. que determine o encerramento dos traba
lhos das Comissões.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

termino que cessem os trabalhos das Comissões.
Convoco os Parlamentares ao plenário, pois es

tamos em processo de votação.
O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, solicitamos aos Parlamentares do nosso partido
que venham ao plenário.

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro que hoje estive na 1ª Conferência Nacional de
Assistência Farmacêutica, representando a Frente
Parlamentar da Saúde e o Presidente da Comissão
de Educação, Deputado Gastão Vieira.

Sr. Presidente, declaro que nas votações anteri
ores, votei de acordo com o partido.

Lembro aos companheiros da Frente Parlamen
tar da Saúde que amanhã o Ministro Guido Mantega
estará na Comissão de Orçamento. O momento é
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adequado para discussão das deficiências existentes
no orçamento da Saúde, inclusive no que diz respeito
ao projeto de lei enviado para retificar veto do Presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Assim, convoco os membros da Frente Parla
mentar da Saúde para amanhã estarem presentes em
audiência que será realizada na Comissão de Orça
mento com a presença do Ministro Guido Mantega.

O SR. SANDES JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convi
damos mais uma vez os Deputados do Partido Pro
gressista a comparecer ao plenário, a fim de que pos
samos na noite e na madrugada de hoje terminar a
votação da reforma tributária.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro que interrompemos os trabalhos da Comissão de
Segurança Pública em razão das votações de plená
rio. Recomeçaremos amanhã, às 9h, se as votações
forem até meia noite; se passarem da meia noite, os
trabalhos serão retomados às 11 h, no Plenário nº 2.

A discussão do Estatuto do Desarmamento está
transcorrendo em altíssimo nível. As mais diversas
categorias estão representadas na Comissão - pro
motores, juízes, policiais, advogados, professores - e
várias sugestões foram acatadas pela Deputada Lau
ra Carneiro.

Acredito que podemos melhorar muito o projeto.
O texto que veio do Senado contém erros crassos,
como, por exemplo, sancionar com a mesma pena
aquele que porta arma ilegalmente e o traficante de
armas. Trata-se de erro crasso que, se não for corrigi
do, sem dúvida alguma favorecerá o tráfico de armas.
E aí não vai adiantar restringir o uso de arma pela po
pulação e favorecer o uso de arma pelo bandido.

Muito obrigado.
O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOSUÉ. BENGTSON (PT8 - PA. Pela or

dem.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Josué

Bengtson votou com o PTB nas votações no dia de
hoje.

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, lamentavelmente, mais uma violência foi
ontem praticada contra trabalhadores rurais. No Esta
do do Pará foram assassinados 8 trabalhadores. Co
mentou - se até que não faziam parte do MST, que
não faziam parte de nenhuma organização, como se,
por esse motivo, não se devesse chorar a perda da
vida de 8 trabalhadores, de 8 pais de família.

Não sei como alguém aqui não levantou a hipó
tese de que foi José Rainha quem assassinou esses
trabalhadores, porque ontem, da tribuna desta Casa,
chamou José Rainha e sua esposa de criminosos.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, desta tri
buna já pedi à bancada ruralista que apontasse qual o
fazendeiro assassinado neste ano pelos agricultores
sem - terra. (Palmas.) No entanto, só neste ano já
passa de 30 o número os agricultores, não só do
MST, mas de vários outros movimentos, covarde
mente assassinados, e os criminosos continuam im
punes.

Agora, José Rainha e a sua esposa estão cum
prindo pena em prisão de segurança máxima, junto
com o traficante Fernandinho Beira - Mar, correndo
risco de vida. Qual o crime que essas pessoas prati
caram? Defender ospobres? Eles deixaram em casa,
chorando a falta dos pais, um menino de 11 anos e
uma menina que ainda não tem 3 anos de idade. Os
Parlamentares que acusam Diolinda e José Rainha
de criminosos deveriam respeitar pelo menos as lá
grimas daquelas crianças e respeitar o sangue do
povo brasileiro que está sendo covardemente derra
mado por assassinos neste País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
encerrada a votação. A Mesa anuncia o resultado.
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

É Rejeitado o Requerimento de Retirada de
Paut da Proposta de Emenda à Constituição NQ 41,
de 2003.

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 5

Proposição :
PEC NQ 41/2003 REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA
Início Votação: 16/09/200318:22
Fim Votação: 16/09/2003 18:36
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 17:42
Resultado da Votação
Sim 5
Não 281
Total da Votação 286
Art. 171
Total Quorum 287
Obstrução 22
Orientação
PT - Não
PMDB- Não
PFL - Obstrução
PSDB- Não
PTB - Não
PP- Não
PUPSL- Não
PPS - Não
PSB- Não
PDT - Não
PCdoB -Não
PRONA - Obstrução
PV- Não
GOV. - Não
Partido Bloco Voto

PARÁ

Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Vic Pires Franco PFL Obstrução
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 11

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Total Tocantins: 2

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 5

AMAZONAS

Átila Lins PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michíles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Total Rondônia: 5

ACRE

Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoS Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 5

VOTARAM

5
281
00
286.

Sim
Não
Abstenção
Total
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MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PSC Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Obstrução
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Ariosto Holanda PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB Não

João Alfredo PT Não

José Linhares PP Não
José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 14

PIAuí

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Não
Paes Landim PFL Obstrução
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Lavoisier Maia PSB Não
Nélio Dias PP Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Total Paraíba : 9

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Maurício Rands PT Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pérnambuco : 11

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas : 1

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Obstrução
Mendonça Prado PFL Obstrução
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Não
Fábio Souto PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
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Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Leão PL PUPSL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Nelson Pellegrino PT Não
Pedro Irujo PFL Não
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Total Bahia: 18

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
César Medeiros PT Não
Custódio Mattos PSDB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Ibrahim Abi - Ackel PP Não
Ivo José PT Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Não
Romeu Queiroz PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não

Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 34

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Manato PDT Não
Marcus Vicente PTB Não
Nilton Baiano PP Não
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PMDB Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Fernando Lopes PMDB Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdOB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Obstrução
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Sandro Matos PMDB Não
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Obstrução
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Angela Guadagnin PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evílásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Durval Orlato PT Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Obstrução
Gilberto Nascimento PMDB Não
Iara Bernardi PT Não
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Obstrução
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Marcos Abramo PFL Obstrução
Mariângela Duarte PT Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Paulo Kobayashi·PSDB Não
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTS Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PP Não
Vanderlei Assis PRONA Obstrução
Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho. PTNão
Walter Feldman PSDB Não
Total São Paulo: 49

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Thelma de Oliveira PSDB Não
Total Mato Grosso: 4

DiSTRITO FEDERAL
Jorge Pinheiro PL PUPSLNão
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDB Não
Tatico PTB Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTB Não
Jovair Arantes PTB Não
Leonardo Vilela PP Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Roberto Balestra PP Não
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Siffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Murilo Zauith PFL Obstrução
Nelson Trad PMDS Não
Vander Loubet PT Não
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
Affonso Camargo PSDB Não
André Zacharow PDT Não
Dilceu Sperafico PP Não
Giacobo PL PUPSL Não
Hermes ParcianeUo PMDB Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Max Rosenmann PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
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Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 16

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Não
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Sim
Maria do Rosário PT Não
Milton Cardías PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Total Rio Grande do Sul: 18

O SR. JACKSON BARRETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JACKSON BARRETO (pTB - SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei com o meu partido.

--------- -----~-~.~-~-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento de preferência subscrito pe
los nobres Líderes:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos regi
mentais, que a votação da PEC nº 41/03 seja feita· na
seguinte ordem: 1 - DVS nº 8; 2 - DVS nº 6; 3 - DVS
nº 1; 4 - DVS nº 2; 5 - DVS nº 4; 6 - DVS nº 5 e emen
das aglutinativas.

Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2003.
- Professor Luizinho, Líder do Governo; Osmar
Serraglio, Vice-Líder do PMDB; Gilmar Machado,
Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra a matéria, concedo a palavra
ao Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sou contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao De
putado Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, defendemos a
aprovação do requerimento para agilizar a votação.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Deputados que não votaram a matéria anterior pode
rão aguardar a próxima votação e automaticamente
aquela estará justificada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
orientação de bancada, concedo a palavra pela ordem
ao Deputado Rodrigo Maia. S.Exa. tem 1 minuto.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL é
contra o requerimento, porque entende que já foi
aprovado um requerimento na sessão passada sobre
a questão. Depois, a ordem adotada para votação se
gue o Regimento Interno da Casa.

O que o Governo está fazendo é colocar em vo
tação itens a respeito dos quais terá mais facilidade
de testar o quorum para depois prosseguir nos des
taques. Nos casos de destaques supressivos, o Go
verno terá maior dificuldade.
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Trata - se de artifício regimental com o qual o
PFL não concorda. Por isso, o PFL encaminha con
trariamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, a Questão de Ordem nº 10.184, cujo autor foi
o Deputado José Genoíno, teve a seguinte decisão
do Presidente Ibsen Pinheiro:

"(...) o processo de votação iniciado,
sem prejuízo de sua reprodução, constitui a
votação indivisível de um projeto; a segunda
razão tem assento no Regimento Interno,
que é o fato de a inversão dever preceder o
processo de votação. Como essa matéria já
está em processo de votação, o requeri
mento que pretende a inversão forçosamen
te é intempestivo".

Essa é a decisão da Mesa para a Questão de
Ordem nº 10.184. Portanto, já há decisão anterior, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, V.Exa. tem razão. A Presi
dência tem consciência da prática até aqui adotada,
que é a de esperar esgotar toda a apreciação das ma
térias objeto de requerimento de preferência aprova
do.

Entretanto, reconhece que o Regimento deixa
absolutamente margem para um debate sobre a pos
sibilidade de a Ordem do Dia ser alterada de acordo
com a sessão. É bem razoável que seja assim, por
que o Plenário pode entender que, em determinada
sessão, deva prevalecer determinada ordem e, na
sessão seguinte, por maioria, optar pela mudança na
ordem.

O art. 160 do Regimento Interno diz:

"Art. 160. Será permitido a qualquer
Deputado, antes de iniciada a Ordem do
Dia, requerer preferência para votação ou
discussão de uma proposição sobre as do
mesmo grupo".

Portanto, reconhecendo a existência dessa
questão de ordem donobre companheiro José Geno
íno, acatada pelo Deputado Ibsen Pinheiro, à época
Presidente desta Casa, eu reformulo a decisão, por

acreditar que o Regimento permite que, a cada
Ordem do Dia, seja estabelecida a preferência que o
próprio Plenário decidir.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, permita - me dizer que V.Exa. está interrom
pendo um processo de votação. Já aprovamos reque
rimento estabelecendo a ordem. Imagine se ficásse
mos, a cada sessão, invertendo a ordem, de acorelo
com a conveniência.

V.Exa. está inovando em prejuízo da Minoria e
deve ter percebido que, no momento em que Ibsen
Pinheiro decidiu, o PT era minoria e o autor da ques
tão de ordem era o nobre Deputado José Genoíno,
atual Presidente do partido de V. Exa.

No nosso modesto entendimento, V.Exa. está
contrariando o Regimento Interno, rompendo tradição
desta Casa e revogando uma decisão consolidada
pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Contra o Regimento, não.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - No meu en
tendimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ah!
No entendimento de V. Exa.

Estou, de fato, interrompendo uma tradição da
Casa, mas com base no Regimento. É absolutamente
plausível a análise da Presidência. Não será uma de
cisão da Presidência. Submeterei a matéria ao Plená
rio para saber dos Srs. Parlamentares se aceitam
esse requerimento de preferência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a Mesa Requerimento de Destaque para Votação
em Separado nº 8, da bancada do PT, com o seguinte
teor:

Destaque para votação em separado do pará
grafo único do art. 98 (art. 3º da Emenda Aglutinati
valo

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. 
Assina Nelson Pellegrino, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Walter Pinhei
ro, que falará a favor do DVS.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente chamo a atenção das
lideranças partidárias desta Casa, principalmente das
dos partidos de Oposição: esse caso especial da re
forma tributária versa sobre a Lei de Informática, aqui
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aprovada em 1999. Na oportunidade, não só o Gover
no, como também todos partidos·desta Casa admiti
mos a prorrogação do prazo para a Zona Franca de
Manaus de 2013 para 2023. Criou-se então uma rela
ção extremamente diferenciada com o que atualmen
te prevê a Lei de Informática, sobretudo com o resto
do País. Nesse particular, há uma incidência maior
sobre o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que, de for
ma muito clara, se beneficiaram da política adotada
nesta Casa.

O projeto foi emendado por Parlamentares de
diversos partidos, do PT ao PFL, admitindo que, para
o desenvolvimento regional e aplicação de recursos,
principalmente em ciência e tecnologia, era necessá
rio que atendêssemos às demandas e exigíssemos
um patamar que vinculasse o desenvolvimento indus
trial às universidades espalhadas por este País, elimi
nando-se a concentração excessiva que a Nação vi
veu, obviamente lastreada pela excelência das uni
versidades situadas no eixo Sul e Centro.

Essa é uma política correta, de desenvolvimen
to regional e de incentivo à área de tecnologia em
nosso País. Essa política alimentou substancialmen
te os pólos de informática de Ilhéus, de Recife e de
Fortaleza e estimulou sobremaneira o crescimento
desse pólo do Estado do Rio Grande do Sul.

As vantagens advindas desse processo são
enormes. Grande quantidade de recursos foi aplica
da. Por meio do crescimento da pesquisa, o Brasil
atingiu outro patamar numa área disputadíssima.

É bom lembrar que um dos maiores fatores de
desequilíbrio da balança comercial chama-se impor
tação de software. Essa política contribuiu decisiva
mente para que o desenvolvimento desse setor ser
visse de ataque a esse fator, o que ajudou enorme
mente as contas públicas do País.

Por meio de acordo, conseguimos ampliar o
prazo da Lei de Informática, no caputdo art. 98. Essa
lei agora será ampliada. O Governo assumiu o com
promisso de, no prazo de 60 dias, enviar a esta Casa
projeto de lei, sob regime de urgência constitucional,
com a garantia das condições atuais e do prazo da
Lei de Informática.

Portanto, justifica-se plenamente a retirada do
parágrafo, porque no caput do artigo já constam as
condições e o prazo. Fixar no parágrafo novos parâ
metros com relação a regras e prazos é até incongru
ente, porque o parágrafo, na realidade, reitera algo
que o caput já contém. O prazo virá com a prorroga
ção até 2019, conforme estabelecido no caput.

O destaque que busca retirar o parágrafo faz
uma adequação ao texto, mas deixa claro que condi
ções e prazos, já apontados no caput, serão firmados
com base nas regras atuais, na Lei de Informática,
com sua prorrogação garantida até 2019. Por isso, é
importante a aprovação desse DVS.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

Para encaminhar a favor da matéria, concedo a pala
vra ao Deputado Julio Semeghini.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o destaque em votação é fruto de grande
acordo construído por todos os Líderes partidários na
Comissão Especial. Ele objetiva exatamente ao que o
Deputado Walter Pinheiro disse com muita correção.

Aqui estão presentes o Deputado Pauderney
Avelino e outros Parlamentares da bancada os Ama
zonas que tanto trabalharam para a prorrogação
Zona Franca de Manaus. Para isso, assumimos o
compromisso de votar a favor da prorrogação por pra
zo idêntico ao da Lei de Informática. Ficou definido
que a condição para essa prorrogação seria a mesma
que possibilitou o equilíbrio de competitividade entre
todos os Estados no setor de tecnologia da informa
ção - fabricação de hardware, fabricação de micro
computadores e impressoras, de telefones celulares
e, principalmente, de centrais de rede de telecomuni
cações.

Esse equilíbrio está de tal maneira estabelecido
no País que uma das maiores multinacionais do setor
de telecomunicações tem uma grande empresa na ci
dade de Curitiba (e está contratando mais de 230
pessoas para a implantação de novas linhas), possui
uma outra na cidade de São Paulo e sua maior fábrica
está situada na Zona Franca de Manaus.

Isso demonstra como uma grande empresa multi
nacional definiu sua estratégia no Brasil: estabeleceu-se
em diversos Estados, assegurando em todos eles opor
tunidades de emprego e desenvolvimento.

Mas, Sr. Presidente, não se trata apenas da fa
bricação de hardware. Trata-se de 520 milhões reais
para o desenvolvimento de pesquisa em ciência e
tecnologia, de que tanto o Brasil precisa. Estamos in
vestindo em construção de centros de pesquisa em
todo o território nacional. No Distrito Federal, por
exemplo, foram inaugurados 5 grandes centros de
pesquisas nos últimos 2 anos; o Estado de Pernam
buco implanta seu grande porto digital; o Ceará fez
sua rede de tecnologia; o Rio Grande do Norte tem
um dos maiores centros de software do País para a
área de medicina.
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Não podemos esquecer também o fato de que
muitas empresas inseriram de forma definitiva o Bra
sil em seus projetos de pesquisa e desenvolvimento
de softwares para telecomunicações, que desmon
taram centros de pesquisa no Canadá, na Suécia e os
trouxeram para o Brasil. Num único centro de pesqui"
sa e de desenvolvimento de softwares de telecomu
nicações temos 230 pesquisadores trabalhando, sen
do que mais da metade já recebeu treinamento fora
do Brasil. Hoje, pessoas vêm da Europa e do Canadá
para ser treinadas na cidade de Indaiatuba, no interior
do Estado de São Paulo.

Vejo ali o Deputado Beto Albuquerque, que tra
balha fortemente pelo Rio Grande do Sul e sabe da
importância da microeletrônica. Pois bem. Na sua ci
dade, um grande fabricante de circuitos integrados,
em parceria com a Pontifícia Universidade Católica,
lançou no Brasil o primeiro celular que utiliza softwa
res com circuitos integrados desenvolvido no País.

Esse é o Brasil de queprecisamos, que investe
em pesquisa, que dominaa tecnologia na área da in
formação, que assegura oportunidade de emprego
no processo de fabricação, que briga para vencer o
desequilíbrio da balança comerciaipor intermédio do
investimentoemmicroeletrônica, mas mantém a inte
ligência nosÇ>ftware brasileiro.

O grande avanço da exportação de softwares
vai se dareste ano, nO software embarcado em tele
comunicações. Com isso, vai se assegurar uma coisa
com que esta Casa sempre sonhou: o desenvolvi
mento reQional, a oportunidadeaoNordeste, aoNor
te, ao Centro-Oeste, ao Sul e ao Sudeste e também
algo de que o Brasil não pode abrir mão, o conheci
mento, a maior fonte de renda deste século que esta
mos vivendo.

Parabenizo esta Casa pelo acordo feito em rela
ção a esse destaque, pois é muito importante que se
suprima o § 1Q do art. 9B, que não faz sentido. O ca
put já define o período de prorrogação, até 2019, já
diz claramente que as condições de prorrogação se
rão as hoje vigentes no País, o que será feito median
te projeto de lei a ser remetido a esta Casa sob regi
me de urgência constitucional Não há, pois, necessi
dade desse parágrafo único.

VamoS ápoiar a supressão do parágrafo, Sr.
Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo apálavra ao Deputado José Carlos Aleluia,
para encaminhar contra.

OSA. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, como todos sabem, eu sou do PFL e o
Deputado Walter Pinheiro é do PT, ambos da Bahia.

Durante o tempo em que apoiei o Govemo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Deputa
do Walter Pinheiro era da Oposição, sempre conse
guimos chegar ao entendimento em relação às ques
tões de informática e à forma de tratar a Zona Franca
de Manaus, cujo tempo de validade foi prorrogado
nessa proposição, sobre o grande e importante pólo
de informática do Sul e doSudeste e sobre a questão
dos incipientes pólos de informática do Norte, do Nor
deste e do Centro~Oeste.

No entanto, Sr. Presidente, essa proposta con
seguiu separar minha posição da do Deputado Walter
Pinheiro, não em relação ao objetivo, mas porque o
texto é de tal forma confuso que ficou impossível para
nós 2 termos idéias coinCidentes ou divergentes so
bre ele.

Eu e os Deputados Pauderney Avelinoe Walter
Pinheiro conversamos sobre o texto e chegamos à
conclusão de que o resultado do destaque será um ili
mitado risco para a área de informática brasileira.

Digo isso preocupado, porque, quando cheguei
a esta Casa, no início da década de 90, tive de enfren
tar os que hoje estão no Governo para acabar com a
reserva de informática no Brasil. E talvez tenha sido
uma das mais importantes leis daquela época, pois
inseriu o Brasil na era da informação e da digitação.

Agora, acabei de conversar com assessorias de
Secretaria de Fazenda de alguns Estados do Nordes
te. Entendemos que o destaque do PT é prejudicial
aos incipientes pólos de informática existentes em
Pernambuco, na Bahia e no Ceará.

Não podernos votar a faVor de um destaque que
parece ser inconveniente,.porque, se retirado o pará
grafo, ficam as condições vigentes hoje, que eviden
temente não são interessantes para os pólos incipien
tes de informática.

O PFL não tem dúvida. Não vai votar contra a
retirada do parágrafo único do art. 98, como propõe o
PT, pois entendemos que, se o fizermos, fica apenas
a vigência até 2019 das condições que estiverem em
vigor na data de aprovação da emenda. É um absur
do a Constituição tratar desse detalhe. É evidente
que esse acordo não interessa aos pólos incipientes.

Fico extremamente triste por ver que, cabendo a
nós obter 308 votos, mas estando o PT e sua base fa
voráveis a. uma traição aos que assinaram o acordo
na Comissão, poderemos vir a perder. No entanto, o
nosso dever é dizer que estamos amarrando de ma
neira errada na Constituição a pOlítica de informática



"Art.3º .
Art.98 ..
Parágrafo único. O projeto de lei que

refere o caput definirá condições, critérios e
prazos para a concessão desses benefícios.

11

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência vai coletar a orientação das Lideranças.

Como vota o PV? (Pausa.)
Quem votar "sim" estará mantendo o texto;

quem votar "não" estará votando pela supressão.
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não.

Como vota o PRONA?
O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES

(PRONA- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o PRONA vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "não", para suprimir.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT, Deputado Dr. Hélio.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT entende
que é redundante a citação desse parágrafo. Vai vo
tar "não", no sentido de suprimi-lo. Temos consciên
cia de que o art. 98 traz diferentes benefícios, não
apenas fiscais, para as nossas empresas relaciona
das com informática, como também o Programa de
Pesquisa e Desenvolvimento - PIO, que por certo faz
justiça às Regiões Norte, Nordeste e Centro - Oeste,
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do Brasil. Imaginem o que é amarrar na Constituição que têm 30% dos recursos para aplicar em pesquisa
brasileira as condições da política de informática até o e desenvolvimento nessas áreas.
ano de 2019. É uma insanidade. Estamos praticando Portanto, o PDTvota "não", garantindo o art .. 98,
nesse texto uma insanidade. Só nos resta acreditar os benefícios fiscais, o pleno emprego e a pujança
que o Senado Federal vai mudar todo esse projeto, com que os programas de informática vão ser feitos
que, do art. 1º ao 98, que acabo de discutir, é ruim. por meio de pesquisa e desenvolvimento nas Re-

O PFL vota, portanto, "sim", contra o destaque giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste deste País.

do PT. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PV, Deputado Leonardo Mattos.

Obrigado, Deputado José Carlos Aleluia. O SR. LEONARDO MATTOS (PV _ MG. Pela
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o

votação o dispositivo destacado:
PV vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSB entende que, ao votar "não", para retirar esse
parágrafo, não está, de maneira alguma, inviabilizan
do o funcionamento de pólos de informática incipien
tes, como temos em nosso Estado, Pernambuco.
Pelo contrário, essa lei vai viabilizar que as incubado
ras junto às universidades se firmem. Esses pólos
têm leis de incentivos próprios, estaduais, que estão
mantidos na regra de transição de caráter geral.

Confiante de que durante os 10 anos de transi
ção essas condições estarão mantidas, precisamos
entender que esse setor precisa firmar política de ca
ráter geral de descentralização. Portanto, em nome
dos pólos incipientes de informática e convencido de
que esse texto, retirado o parágrafo, nos atende, o
PSB vota, com tranqüilidade, "não", Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO MICHILES (BlocolPL - AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PL entende que o caput do art. 98 já engloba o sentido
pretendido pelo parágrafo único. Portanto, o PL conside
ra que o parágrafo único é redundante e vota "nãd'.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota
"não".

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PTB quer gerar empregos no Brasil como um
todo, defende a política da tecnologia de informação
e, conscientemente, vota "não".

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "não", deixando claro que esse parágrafo
trata de uma redundância que pode comprometer a
redação da lei.
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o SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL está
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB, Deputado Osmar Serraglio?

O SR. OSMAR SERRAGUO (PMDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo, Deputado Beto
Albuquerque?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esse destaque é apenas uma adequação de texto,
que, do setor brasileiro de informática, tem total e in
tegrai apoio e entendimento, exceto do Deputado Ale
luia, cuja vocação de há muito é dizer "não" e ser con
tra, contra, contra. Será muito difícil o Deputado Alelu
ia explicar, no seu Estado, o voto contrário aos inte
resses do Pólo Informático da Bahia, assim como de
todas as Unidades da Federação.

Por isso, votamos "não", para adequar o texto e
assegurar mais 10 anos de lei de informática para o
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado Colbert Martins?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPS vota "não", porque entende que já está contem
plada no caput a proteção à informática brasileira,
proposta inclusive defendida pelo Governo.

Votamos "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

Deputado João Magno está presente? (Pausa.)
Deputado Luiz Sérgio, V.Exa. ainda deseja usar

da palavra?
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. es
teve domingo no Rio de Janeiro, participando de ca
minhada que faz parte de um processo de mobiliza
ção da sociedade e de várias ONGs no sentido de vo-

tarmos nesta Casa projeto de lei que visa desarmar o
País.

Quero chamar a atenção de todas as ONGs, de
todos os segmentos organizados da sociedade brasi
leira que estão empenhados no objetivo de a Câmara
dos Deputados aprovar o projeto de lei que veio do
Senado Federal, para o fato de que, neste exato mo
mento, há uma profunda guerra de informação.

Chegando ao meu gabinete, pude receber uma
cartilha bem elaborada da Associação Nacional dos
Proprietários e Comerciantes de Armas e de uma or
ganização que tem o nome Pró - Legítima Defesa,
que vem fazendo contrapontos a todos os argumen
tos que o Movimento Viva Rio e o Movimento Pela
Paz e Cidadania organizaram na defesa e na luta pela
aprovação do Estatuto do Desarmamento.

O impressionante é que o Iivreto acaba partindo
para uma guerra, não de armas, mas de argumentos,
que chega a impressionar. Num dos argumentos para
se contrapor ao instituto Sou Pela Paz, esse livreto
diz que o aumento da violência foi proporcional ao au
mento das residências que tiveram acesso a televi
são. Então, o aumento, para eles, do crime de morte,
não é em razão do comércio de armas, mas sim do
comércio de televisores.

É profundamente engraçado utilizar esse argu
mento, sem pé e sem cabeça, para buscar fundamen
tar aquilo que a consciência crítica nacional já deter
minou.

Nós queremos o desarmamento deste País, a
votação desse projeto de lei. E não aceitamos esse
tipo de argumento.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO VALVERDE-Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
sessão de ontem, aprovamos medida provisória em
que o Brasil estabelece legislação de acordo com a
Convenção de Kimberley, para que o controle da ex
ploração e comercialização de diamantes no mundo te
nha certificação e maior controle por parte do Estado.

Numa região do Estado de Rondônia, há um
grande veio de diamantes, que, desgraçadamente,
fica numa reserva indígena e permanentemente é
acossado por invasões de garimpeiros, traficantes,
comerciantes de pedras preciosas que invadem as
reservas indígenas, exploram ilegalmente o diamante
e entram em conflito com os índios cintas - largas.
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Foi uma vitória, na madrugada de hoje, a apro
vação dessa medida provisória, convertida em lei,
para que o Brasil possa ter maior controle sobre a ex
ploração de diamantes. Isso afasta de imediato toda e
qualquer tentativa de exploração irregular de diaman
tes em reservas indígenas, já que será necessária a
certificação.

O Estado de Rondônia tem hoje, segundo da
dos do DNPM, a maior mina de diamante a céu aberto
do mundo, que desgraçadamente - repito - fica na re
serva dos índios cintas-largas.

A aprovação da medida provisória foi importante
para regrar esse comércio no Brasil e garantir que o
Estado brasileiro possa ter controle sobre a explora
ção e preservar a garantia dos povos indígenas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco as Sras. e os Srs. Deputados a comparece
rem ao plenário. Estamos em processo de votação. O
quorum constitucional é de 308 Srs. Deputados.

O SR. LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero cumprimentar V.Exa. pela decisão de criar a
Comissão Especial que vai tratar dos resíduos sóli
dos em nosso País.

Projetos de leis sobre o tema vêm tramitando
nesta Casa e no Senado desde 1991. Infelizmente,
não tivemos a oportunidade de chegar a uma conclu
são sobre a política que deve ser dada ao tratamento
de resíduossólidos em nosso País.

Sr. Presidente, enquanto o Brasil não adotar uma
política efetiva para extinguir os lixões e derrames de
lixo, infelizmente eles vão se alastrar, e a população
brasileira continuará à mercê desse problema.

Cabe lembrar que os nossos rios continuam
comprometidos com a proliferação dos lixões, cuja
origem se concentra na falta de uma política nacional
para o setor.

É indispensável, portanto, que esta Casa reverta
esse quadro o mais rapidamente possível, para em
curto espaço de tempo entregar à população brasileira
um grande projeto de tratamento dos resíduos sólidos.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, nas votações anteriores, votei de acordo com a ori
entação do partido.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Parlamentares, no que concerne ao
tema reforma tributária, ainda há esperança, eu ainda
sonho com mudanças estruturais na reforma tributá
ria brasileira.

O Brasil está atolado no caos tributário. O siste
ma tributário brasileiro é um verdadeiro manicômio,
anárquico e caótico. E as alterações pouco mudarão,
erro que já vem de muitos anos na estrutura iníqua e
injusta do sistema tributário brasileiro.

De 1988 a 2002, o Produto Interno Brasileiro
cresceu 32% e a arrecadação de impostos cresceu
60% - em 1988, a carga tributária no Brasil era de
24,2% do PIB e fechou o ano passado em 35,86%.

O PIB brasileiro era de 1 trilhão de reais em
1988, em valores de 2002. No ano passado, fecha
mos com 1 trilhão, 321 bilhões. Portanto, cresceu 321
bilhões, 32% da economia, mas 55% foram engolidos
pela carga tributária. Acontece que a carga tributária
não é só aquela efetivamente arrecadada, 35,86% do
PIB. Há evasão de 15% do PIB. Do PIB do ano passa
do, 1 trilhão, 321 , são 200 bilhões de reais de tributos
que não foram arrecadados ou por incentivo fiscal ou
por sonegação ou por elisão ou por corrupção. O Bra
sil precisa enxergar essa estrutura iníqua e injusta
que acabou com a economia de mercado.

O Brasil não tem uma economia de mercado na
estrutura clássica mundial, .porque aqui sobrevive
quem tem incentivo fiscal, quem é monopolista, quem
é oligopolista ou participante de um cartel ou sonega
dor. Portanto, essas pessoas, essas empresas que
sobrevivem possuem algum tipo de favor elencado
nesses 5 itens.

Então, a idéia central é a de que o Congresso
Nacional, o Governo, os Estados, os empresários, os
trabalhadores se unam para uma grande mudança.
Sempre falei do pacto federativo. Devíamos ter um
entendimento nacional, mas o que vemos nos últimos
anos - mantido até hoje - é o impacto nos federados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a estru
tura tributária brasileira impede o crescimento da eco
nomia, retira dos mais pobres e carreia toda a riqueza
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produzida para os mais ricos. As famílias mais ricas,
as fundações, as corporações, as grandes empresas
drenam a economia dos mais fracos.

A idéia é montar uma estrutura simples, univer
sal, clássica, sem ser preciso reinventar a roda.

Observem o esquema dos Estados Unidos, do
Canadá e da Europa e façam um sistema semelhan
te, harmonizado. Desonerem os bens do ativo fixo, os
impostos incidentes sobre comida, remédio, roupa,
material de construção e onerem o Imposto de Renda
progressivo, os produtos de consumo supérfluo e os
de maior uso, mais difíceis de serem sonegados.
Nosso objetivo é dar um passo adiante.

A proposta chegou a esta Casa, e a estamos
apreciando. Não tenho dúvida de que o Senado Fe
deral vai aprovar a DRU e a CPMF e fazer um grande
palco de discussão como intuito de promover o cres
cimento da economia.

O Presidente Lula, Parlamentares, Governado
res, Prefeitos, empreSários e trabalhadores desejam
o crescimento da economia brasileira. E ela só se de
senvolverá quando consertarmos a estrutura tributá
ria, o que depende da atuação do Congresso Nacio
nal e da adoção de bons projetos alternativos.

Modéstia à parte, elaborei síntese de teses de
outros estudiosos e montei. proposta de estrutura tri
butária que permite 6 crescimento da economia, o au
mento da produção e a geração de emprego e man
tém a receita da União, dos Estados e dos Municípi
os.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIADE SÁ - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, peço a V.Exa. autorização para, respeitosamente,
recorrer à Comissão de Constituição e Justiça da de
cisão de V.Exa. na questão de ordem feita pelo Depu
tado José Carlos Aleluia a respeito do requerimento
de inversão de pauta no curso da votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Srs.
Deputados, vou encerrar a votação.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis-

tro a satisfação dos trabalhadores rurais do Estado do
Acre ao refinanciarem suas dívidas rurais.

No Estado, há milhares de trabalhadores ina
dimplentes que hoje se sentem felizes com a repactu
ação de seus débitos, porque podem se habilitar ao
Plano Safra e fazer novo crédito.

Expliquei aos Municípios de Manoel Urbano,
Assis Brasil, Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia a im
portância do proposição enviada a esta Casa pelo
Presidente Lula. Ela já foi sancionada e normatizada
pelo Banco Central e pelo Banco da Amazônia, o que
favorece os trabalhadores rurais e seringueiros.

Estão de parabéns o Presidente Lula e os agri
cultores familiares.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação.
O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli
cito não só à bancada do Partido dos Trabalhadores,
mas também à base de sustentação do nosso Gover
no que permaneçamos em plenário, porque ainda va
mos ter uma série de votações nominais, e não há in
terstício de 1 hora entre uma votação e outra.

Portanto, nossa solicitação é no sentido de que
a bancada do PT permaneça o tempo todo no plená
rio, para que possamos agilizar e concluir a votação
da reforma tributária hoje.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação. Anuncio o resultado.

'vOTARAM

Sim 10
Não 339
Abstenção 00
Total 349

É Suprimido o Dispositivo.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição :
PEC Nº 41/2003 - DVS Nº 8 PT - § ÚNICO DO
ART 98 (ART. 3º DA EMENDA AGLUTINATIVA)
Início Votação: 16/09/2003/19:05
Fim Votação: 16/09/2003/19:20
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 17:42
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Resultado da Votação
Sim 10
Não 339
Total da Votação 349
Art.17 1
Total Quorum 350
Obstrução 28
Orientação
PT - Não
PMDB-Não
PFL - Obstrução
PSOB- Não
PTB -Não
PP- Não
PUPSL- Não
PPS- Não
PSB- Não
PDT - Não
PCdoB -Não
PRONA-Sim
PV- Não
GOV.-Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 6

PARÁ

Ann Pontes PMOB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá PT Não
Jader Barbalho PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não

Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Vic Pires Franco PFL Obstrução
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSDB Obstrução
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará : 14

AMAZONAS

Átila Lins PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Total Rondônia: 4

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Tota PP Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Homero Barreto PTB Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PSC Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
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Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PT8 Não
Pedro Novais PM08 Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSD8 Não
Ariosto Holanda PSD8 Não

Arnon 8ezerra PSDB Não

8ismarck Maia PSD8 Não

Eunício Oliveira PMOB Não

Inácio Arruda PCd08 Não
João Alfredo PT Não
José Linhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PS08 Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMOB Não
Total Ceará: 19

PIAuí

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Marcelo Castro PMOB Não
Mussa Oemes PFL Obstrução
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Lavoisier Maia PSB Não
Nélio Dias PP Não

Sandra Rosado PMOB Não
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PM08 Não
Carlos Dunga PTa Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMOB Não
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PS8 Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTB Não
José Chaves PTB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Pedro Corrêa PP Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Total Pernambuco: 14

ALAGOAS

8enedito de Lira PP Não
José Thomaz Nonô PFL Obstrução
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas:. 3

SERGIPE

Bosco Costa PSD8 Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Não
Machado PFL Obstrução
Mendonça Prado PFL Obstrução
Total Sergipe: 6
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BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Obstrução
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Carlos Bacelar PFL Obstrução
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Não
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Não
Pedro Irujo PFL Não
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 28

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não

Cabo Júlio PSC Não
Carlos Mota PL PUPSL Não

César Medeiros PT Não

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Não
Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Ivo José PT Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não

João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Osmãnio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Roberto Brant PFL Obstrução
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 38

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
Manato PDT Não
Marcus Vicente PTB Não
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PL!PSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Não
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Fernando Gonçalves PTB Não
Fernando Lopes PMDB Não
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzo/ino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Obstrução
Sandro Matos PMDB Não
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Dr. Pinotti PMD8 Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Obstrução
Gilberto Nascimento PMDB Não
IIdeu Araujo PRONA Sim

IvanValente PT Não
Jamil Murad pedoB Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Marcos Abramo PFL Obstrução
Mariângela Duarte PT Não
Michel Temer PMDB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Paulo KobayashiPSDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Robson Tuma PFL Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vadão Gomes PP Não
Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não
Total São Paulo: 55

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSDB Não
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
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Tadeu Filippelli PMDB Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTB Não
João Campos PSDB Sim
Jovair Arantes PTB Não
Leandro Vilela PMDB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Obstrução
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Vilmar Rocha PFL Obstrução
Totai Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Murilo lauith PFL Obstrução
Nelson Trad PMDB Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
Affonso Camargo PSDB Não
André lacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Dilceu Sperafico PP Não
Dr. Rosinha PT Não
Dra. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Hermes Parcianello PMDB Não

Iris Simões PTB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Max Rosenmann PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná : 25

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
João Matos PMDB Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Não
lonta PP Não
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT Não
Beto Albuquerque PSB Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
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Paulo Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Total Rio Grande do Sul: 18

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a Mesa Requerimento· de Destaque para Votação

em Separado nº 6, de autoria do Líder do PRONA.
Sr. Presidente, requeiro, nos termos do artigo 161,

inciso 11 e §2º do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação em separado do art. 76
da Emenda Aglutinativa, a fim de suprimi-lo.

Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2003.
- Enéas, Líder do PRONA; e Amaury Robledo Gas
ques, Vice-Líder do PRONA.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, nas ultimas votações, votei de acordo com o
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar contra, Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.)

O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSB - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com o meu parti
do.

O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com o meu partido.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, leal
mente, em todas as votações, votei de acordo com o
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Deputados que não votaram nesta matéria poderáo
fazê-lo na próxima, e automaticamente estará justifi
cada a votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra, concedo a palavra ao Depu
tado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo à base
aliada que votaremos agora a manutenção da DRU.
Portanto, é importante que todos os Parlamentams

da base compareçam ao plenário para votarmos
"sim", pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao De
putado Amauri Robledo Gasques.

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o PRONA tem visto,
ao longo das últimas votações, a aprovação sistemá
tica de medidas que só levam o Brasil à bancarrota.
Apesar das arrecadações recordes e do crescimento
insustentável da carga tributária, o País só caminha
para a destruição.

Para que se eleve o superávit primário, cortam
se gastos de forma radical e elevam-se os juros de
forma extorsiva. Os juros atraem, sim, capitais estran
geiros. Porém, os capitais são fontes de déficit, devi
do a enormes transferências de recursos para o exte
rior feitas por grandes oligopólios de empresas trans
nacionais, eliminando, assim, as empresas brasilei
ras, inclusive de tecnologia. Fazem isso para quê?
Para tentar corrigir a pressão do serviço da dívida so
bre as contas públicas.

Se as dívidas contraídas são discutíveis e foram
multiplicadas por meio de taxas de juros absurdas, o
que se tem de corrigir é a política da dívida.

O Estado gasta cada vez menos com atividades
necessárias ao seu funcionamento e ao longo desse
tempo tornou-se devedor de somas cada vez maio
res. Ou seja, a abordagem que se deve dar ao paga
mento dessas dívidas não deve ser a de aumentar ou
conseguir mais tributos, no sentido de dilapidar o cai
xa do Tesouro. A DRU foi criada a fim de carrear re
cursos tributários para a caixa única do Tesouro, que
vai dilapidá-Ios no pagamento do serviço da dívida. O
País, ou o seu patrimônio, já foi, criminosamente, pri
vatizado, sob o pretexto de diminuírem a dívida públi
ca, promessa essa desmentida pelos fatos.

A pergunta que o PRONA faz é se o Congresso
Nacional permitirá a aceleração da destruição do
País ou terá lucidez para reverter a rota de inversão
de valores.

Por isso, queremos a votação do requerimento
supressivo do texto do art. 2º do Substitutivo do Rela
tor à PEC nº 41.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado
Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria é difícil,
mas entendemos ser fundamental. Foi o acordo que
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fizemos, para que continuássemos a ter investimen
tos, nossas estradas recuperadas, dinheiro para infra
-estrutura. Por isso, votamos contrariamente ao des
taque apresentado pelo PRONA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor da matéria, concedo a pala
vra ao nobre Deputado Eduardo Paes.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, mais uma vez, ocupo esta tribuna para chamar a
atenção do Plenário para uma dessas medidas que
muitas vezes votamos sem a exata noção do que es
tamos tratando.

Sr. Presidente, mais uma vez, chamo a atenção
de V.Exas. para uma questão que considero a mais
grave do Governo do PT: o estelionato eleitoral. O
não-cumprimento do que foi estabelecido durante o
processo eleitoral, nas promessas de campanha, nos
compromissos assumidos pelo Sr. Presidente da Re
pública, que se comprometia, dentre tantas outras
promessas que não cumpre agora, a dar especial
atenção aos recursos destinados à área social.

Sr. Presidente, neste momento, no caso do
Orçamento encaminhado a esta Casa, o Governo do
PT faz com que haja uma queda real de 22% dos re
cursos destinados a investimentos na área de educa
ção. Depois não entendem por que o Ministro Cristo
vam Buarque, de maneira correta, solicita e sugere
que os estudantes saiam às ruas para protestar con
tra o absurdo que se faz na área de educação.

Estamos votando a Desvinculação das Receitas
da União - DRU. Esse é um processo curioso na dis
cussão da reforma tributária. O Governo do Presiden
te Lula, o Governo do PT, que sempre foi contra a
DRU, que sempre contestou a DRU, que sempre
apontou o dedo em riste para o Governo passado di
zendo que a DRU era uma forma dissimulada de reti
rar recursos da área social, em determinado momen
to especulou fazer uma tal de DRE, que seria a Des
vinculação de Receitas dos Estados. Graças à inter
venção contundente do Líder do PSDB, Deputado Ju
tahy Junior, essa medida não pôde prosperar. O tem
po todo nos posicionamos contra a desvinculação. O
nosso Governo conseguiu conquistar, e nos é cara, a
vinculação de receitas do Orçamento para a área so
cial. Entendemos que essa é uma questão fundamen
taI.

Agora, não bastasse o Governo do PT e sua
base de apoio mudarem completamente de opinião
quanto à DRU, não só querem aprová-Ia como a que
rem por 4 anos.

--------------- -----------------~

Alerto aos Srs. Parlamentares da base do Go
verno que a DRU é um instrumento excepcional, que
serve para que o Governo possa, durante um período
de dificuldades fiscais, ter liberdade de cumprir com
seu ajuste fiscal.

Portanto, Sr. Presidente, a DRU neste momento
é desnecessária, já que a política econômica de arro
cho implementada pelo Governo do PT no seu primei
ro ano já gerou certo conforto. São 700 mil novos de
sempregados, recurso zero para a área de saúde,
10% de execução orçamentária na área de investi
mentos e educação, uma situação que lhe permitiria
não necessitar mais da DRU.

Sr. Presidente, se não bastasse isso, alerto
àqueles da base do Governo que têm preocupação
com o social que, se não aprovarmos o destaque en
caminhado pelo PRONA, daremos um salvo-conduto
para que o Governo do PT, até o fim do seu mandato,
faça o que quiser com os recursos da educação, cum
prindo seus compromissos com o FMI, com as ban
cas internacional e nacional, com todos, menos com a
população e, principalmente, com os que o elegeram.

Sr. Presidente, estamos discutindo questão fun
damentai nesta noite. O PSDB, em nenhum momen
to, negou-se a debater as necessidades, sob o ponto
de vista do ajuste fiscal, do Governo do PT. Nosso
partido deixou muito clara sua posição em relação à
CPMF, esse péssimo tributo que queriam perenizado
no texto constitucional. E agora sobre outro instru
mento, que retira recursos da área social.

Que os telespectadores que acompanham a TV
Câmara entendam o que estamos votando: quem vo
tar a favor do destaque do PAONA vai votar a favor de
recursos para a área social; quem votar contra o des
taque do PRONA vai votar contra a área social, contra
a saúde e a educação.

Por isso, vamos votar a favor do destaque.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o dispositivo destacado:

Art.2º .
"Art. 76. É desvinculado de órgão, fun

do ou despesa, no período de 2003 a 2007,
vinte por cento da arrecadação da União de
impostos, contribuições sociais e de inter
venção no domínio econômico, já instituídos
ou que vierem a ser criados a ser criados no
referido período, seus adicionais e respecti
vos acréscimos legais

§ 1º . O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municí-
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pios na forma dos arts. 153, § 5º; 157, I;
158, I e 11; e 159, I, a e b, e 11, da Constitui
ção, bem como a base de cálculo das desti
nações a que se referem o art. 159, I, c e d,
da Constituição.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Deputados que quiserem manter o texto dirão "sim";
os Deputados que forem favoráveis à substituição
dirão "não".

Vamos ouvir a orientação das bancadas.
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PRONA?
O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES

(PRONA - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, sim ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
"Não", então.

Como vota o PCdoB, Deputado Daniel Almeida?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "sim", para manter o texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT, Deputado Dr. Rodolfo Pereira?

O SR. DR. RODOLFO PEREIRA (PDT - RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota. o PV, Deputado Leonardo Mattos?

O SR. LEONARDO MATTOS (PV - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PV vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. Pi=lESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota oPSB, Deputado Eduardo Campos?

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
texto que votamos faz parte de acordo e de debate
sobre a reforma tributária, sobre a qual avançamos
em vários pontos.

Entendemos ser importante para a consolida
ção do Governo neste primeiro momento aprovarmos
a prorrogação da CPMF e da DRU, como algo que
permita ao Governo fazer a transição do modelo de
desenvolvimento, das políticas econômicas.

Em solidariedade a este momento de consolida
ção do Govemo leg~imamente ele~o do Presidente Lula,
o PSB votapela manutenção do texto, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PPS como vota, Deputado Colhert Martins?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPS vota "sim" ao texto. Entendemos que o que tem
de mudar mesmo é o Orçamento, que tem de ser ím
positivo, para ser cumprido. Não se deve utilizar des
ses artifícios para que ele possa viger.

O PPS vota "sim" ao texto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PL, Deputado Miguel de Souza?
O SR. MIGUE.L DE SOUZA (Bloco/PL - RO.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PL e o PSL votam "sim", pela manutenção do
texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) '-- O
PP, Deputado Dr. Benedito Dias, como vota?

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP - AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP,
considerando a necessidade da prorrogação da DRU,
vota "sim" e convida seus Parlamentares a compare
cer ao plenário, para que poSSamos dar agilidade à
votação desse DVS.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PTB, como vota, Deputada Kelly Moraes?

A SRA. KELLY MORAES (PTB - RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - O PTB vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PSDB, como vota, Deputada Juíza Denise Frossard?

A SRA. JUíZA DENise FROSSARD (PSDB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, imagine minhaperplexidade ao chegar à Casa
e verificar que a mais importante função que temos
nós, Parlamentares, a fiscalização do Orçamento, es
tamos demitindo de nós. A razão da nossa existência.
E mais, estamos dando um cheque em branco, o que
não nos confere o mandato. E mais ainda, estamos ti
rando da saúde e da educação.

Com base nisso tudo, o PSDB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PFL, Deputado Ronaldo Caiado?
O SR. RONAL.DO CAIADO (PFL - GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - ~r. Presidente, Srs.
Parlamentares,. assisti ao. acanhamento dos Parla
mentares do PT ao encaminharem a matéria; vi a difi
culdade da base do Governo para sustentar argu
mentos que sensibilizassem a Casa. Mas notamos
que realmente trabalham como verdadeiro rolo com
pressor para manter tudo aquilo que contestavam há
poucos anos.

Esta reforma tributária está servindo única e ex
clusivamente para dar ao Governo do PT e da sua
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base aliada, nos 4 anos, a CPMF e a Desvinculação
de Receitas da União. Comodidade total. Vai ter con
dições de tirar, como muito bem disse a Deputada Ju
íza Denise Frossard, 20% do Fundo de Combate à
Pobreza. Não é só dinheiro da educação e da saúde 
a PEC nº 29 já não é cumprida -, mas também do
Fundo de Combate à Pobreza, 3,8 bilhões de reais.

Essa é a situação que vivemos. O Brasil está as~

sistindo à falência, à inviabilização dos Municípios. Ne
nhuma concessão foi feita a eles. Até a CIDE está in
cluída na DRU. E o que é mais grave, Estados como
Goiás, no meu querido Centro-Oeste, estão inviabiliza
dos, porque federalizaram o ICMS e não deram ne
nhuma outra fonte para compensar as zonas menos
assistidas das regiões mais pobres. Isso afeta o Norte,
o Nordeste e todo o Centro-Oeste.

Sr. Presidente, não aceitamos, de maneira ne
nhuma, dar esse cheque em branco ao Presidente da
República.

Vamos votar "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)

Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, às vezes não entendo onde
estou: quem criou a Desvinculação de Receitas da
União - DRU foi o PSDB, no Governo passado; quem
apoio a DRU, na ocasião, foram o PFL e o PMDB.

O PMDB, mantendo a coerência, já que no pas
sado apoiou a aprovação da DRU, não vai mudar o
discurso e vai continuar sendo o partido que sempre
defendeu as causas e os interesses populares, para
dar governabilidade aos Srs. Governadores do
PSDB, do PFL, do PMDB e de todos os outros parti
dos que administram os Estados brasileiros.

O PMDB convoca sua bancada a dar o voto
"sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a aprova
ção da DRU não significa que a Câmara dos Deputa
dos esteja abrindo mão de sua prerrogativa de fiscali
zar o Orçamento. Os Parlamentares presentes, de to
dos os partidos, sabem o quanto a DRU foi importante
instrumento para o Governo passado e, indiscutivel
mente, o é para o atual, observando-se a situação
econômica em que se encontra o Brasil.

Existem aqueles que têm consciência da impor
tância desse instrumento para o controle da econo
mia e os que, infelizmente, estão torcendo para que

dê errado. É isso que está acontecendo no plenário.
Mas como a maioria nesta Casa quer que o Brasil dê
certo, indiscutivelmente, votará com o texto e contra a
emenda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo?

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ao lado de um grupo de Parlamen
tares remanescentes dos idos de 1994, assistimos,
em dezembro, ao então Ministro da Fazenda do Go
vérno Itamar Franco anunciar em cadeia nacional de
rádio e televisão o Plano Real.

No dia 5 de janeiro de 1995, estávamos reuni
dos nesta Casa para discutir esse plano, que come
çou com a votação de uma alteração nos Atos das
Disposições Transitórias, criando-se o Fundo Social
de Emergência.

Passaram-se esses anos, e o Fundo Social de
Emergência foi mudando de nome. Embora não mu
dasse de natureza, transformou-se num fundamental
instrumento da política econômica dos últimos 8
anos. Hoje, encontramos o País não nas mesmas
condições em que se encontrava quando o Fundo
Social de Emergência foi criado, à época do Governo
do Presidente Itamar Franco. Nessa ocasião, tínha
mos uma dívida pública da ordem de 61 bilhões de re
ais. Hoje a dívida encontra-se no patamar de 800 bi
lhões de reais, e o Fundo Social de Emergência, atu
almente transformado em DRU, preenche o requisito
fundamental de governabilidade. Aliás, houve aque
les que reclamaram das palavras ásperas do Deputa
do Beto Albuquerque, que disse que os Deputados da
base do Governo de então estavam fazendo chanta
gem ao alegarem como motivo da criação desse fun
do a governabilidade. A Presidência mandou retirar a
palavra "chantagem" da ata da nossa reunião. Eu não
uso o termo "chantagem".

Em política, é preciso ter noção de responsabili
dade, responsabilidade essa não apenas para com o
mandato de cada um, para com o partido ou para com
a agremiação que integramos. A responsabilidade
em política não é apenas para com o Estado que nos
deu a representação popular ou para com os Municí
pios que integraram a eleição vitoriosa de cada Parla
mentar. Temos responsabilidade para com a socieda
de, para com o partido, para com a população.

Essa responsabilidade não é exclusiva do Pre
sidente da República, dos Governadores, dos Prefei
tos. É uma responsabilidade difusa, dos homens pú
blicos e mulheres que têm representação popular. E
nós apelamos a todos no sentido de preservar essa

----~- -- - ~~~
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responsabilidade para com a sociedade, o compro
misso com a sociedade e com o País, que está acima
do nosso compromisso de integrantes da base do
Governo ou da Oposição.

Em nome da responsabilidade para com o País,
para com o presente e o futuro do nosso País, a Lide
rança do Governo encaminha o voto "sim" e pede en
carecidamente a todos os Deputados - da base do
Governo, do PFl, do PSDB - que votem "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do· visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PSDB?
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDBrecomenda o voto "não" e solicita aos Deputa
dos que compareçarn ao plenário.

Sabemos da importância da aprovação da
DRU. Há necessidade de equilíbrio fiscal, mas o Go
verno não quer apenas prorrogá-Ia por causa dessa
necessidade. Ela a quer durante todo o período do
Governo Lula, ou seja, permanentemente, nos próxi
mos 4 anos. O Governo não quer prorrogá-Ia por 1
ano, para fechar o Orçamento, mas por 4 anos. O
PSDBvotacontra essa prorrogação.

Dissemos, durante toda a negociação, que de
fenderíamos a prorrogação por 1 ou 2 anos, diante da
necessidade. O PT hão está dando à sociedade se
gurança de que haverá equilíbrio fiscal ao longo dos
próximosaoos. Só Se justifica a prorrogação da DRU
diante. de uma situação de emergência e da necessi
dade de fechar as contas públicas.

O Líder Aldo Rebelo diz, ao solicitar a prorroga
ção da DRUpor 4 anos, não acreditar que o Governo
fará o suficiente para equilibrar as contas nos próxi
mos anos. Isso é muito preocupante, porque passa a
idéia à sociedade de que haverá 4 anos de baixo
crescimento, de pouca perspectiva de emprego e de
não-fortalecimento de nossa economia.

O PSDB, sabendo que a DRU é necessária,
apresentou emenda para prorrogação por 2 anos, a
fim de dar tempo ao Governo de promover o equilíbrio
e a organiza9ão interna de suas finanças. Mas prorro
gá-Ia por 4 anos é absolutamente incompatível com
tudo o que o PT defendeu no passado e representa

falta de confiança do Governo do PT na perspectiva
de melhora da economia nacional.

Por isso, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recomendo
a todos os Deputados da base aliada, particularmente
os do Partido dos Trabalhadores, a permanecerem
no plenário, pois ainda teremos muitas votações nes
ta noite, e todas serão nominais.

O SR. COLOMBO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. COLOMBO (PT - PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Paraná hoje acordou com notícia muito im
portante. O Ministro Cristovam Buarque, em aula
magna proferida ontem na Reitoria da Universidade
Federal do Paraná, presenteou-o com a assinatura de
projeto de lei que visa criar mais uma universidade fe
deral no Estado, um presente também do Governo
Lula.

A primeira universidade federal do Brasil foi a
UFPR, a nossa única universidade federal. Com a as
sinatura do projeto de lei, a partir do ano que vem te
remos a segunda universidade, que se chamará Uni
versidade Tecnológica Federal do Paraná. É, repito,
um presente do Ministro Cristovam Buarque, já cha
madopor muitos de semeador de utopias, pois en
frenta a hercúlea luta de acabar com o analfabetismo,
melhorar o ensino fundamental, ampliar o ensino mé
dio e valorizar o ensino superior no Brasil.

A nova universidade tem característica diferen
ciada, pois será criada a partir da transformação de
uma escola técnica. Teremos ali curso médio técnico,
curso superior, graduação, pós-graduação, mestrado
e doutorado na área de tecnologia.

A segunda notícia, Sr. Presidente, que quere
mos transmitir aos colegas Deputados é que, ontem,
a Assembléia Legislativa do Paraná aprovou, por 30
votos contra 9, projeto de lei que proíbe o plantio e a
comercialização de soja transgênica. Portanto, nosso
Estado inaugura, mediante o esforço daquela Assem
bléia, a decisão de manter o território paranaense
isento da transgenia, numa clara demonstração dos
rumos que pode trilhar o Congresso Nacional.



o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice
Presidente.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PSC - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fa
zer uma sugestão à Mesa. É importante que os De
putados prestem atenção, porque é do interesse
de todos.

Em 2002, 98% de todos os projetos que vota
mos nesta Casa foram de autoria do Executivo. O que
isso quer dizer? Que o Congresso Nacional passou a
ser o braço do Executivo para votar os projetos de
seu interesse.

Sr. Presidente, V.Exa. conhece muito bem o Re
gimento e foi indicado pela Mesa para compor grupo
que vai estudar sua reformulação. É preciso que haja
nesta Casa instrumento que assegure a votação dos
projetos de autoria dos Deputados. Estamos em se
tembro. Quantos foram votados este ano? Talvez 1,2
ou 3. É um absurdo.

Portanto, sugiro a V.Exa., que tem agora a res
ponsabilidade atribuída pela Mesa, que tenhamos um
instrumento para votar tais projetos. Enviarei à Mesa
e a cada Deputado a pesquisa que fiz sobre os últi
mos 4 anos, em que o número é absurdamente pe
queno. É uma situação muito grave.
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É importante ressaltar que o Deputado Estadual O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
Elton Welter, companheiro de partido, fez um brilhan- peço a palavra pela ordem.
te trabalho e conseguiu aprovar aquele projeto. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Por fim, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, com V.Exa. a palavra.
muito pesar, queremos nos somar à dor do povo de O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or-
Maringá pela morte do Prefeito José Cláudio, do PT. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
Perdemos um companheiro querido e humilde, que tação anterior votei segundo a orientação do PFL.
estava transformando aquela cidade por meio de uma O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
administração calcada na moral, na ética e na trans- a palavra pela ordem.
parência. Aquele Município foi praticamente dilapida- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
do depois de muitos escândalos financeiros, mas o V.Exa. a palavra.
Prefeito José Cláudio resgatou a dignidade do povo O SR. CHICO ALENCAR (PT - AJ. Pela ordem.
de Maringá. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reconhece-

o câncer abateu nosso companheiro, mas nos mos que têm procedência as ponderações de alguns
fica o exemplo de um cidadão que cumpriu suas tare- Deputados na defesa desse destaque.
fas terrenas. Certamente, permanecerá na memória
daquele povo a lembrança do esplendoroso cidadão Para nós, do PT, que sempre combatemos a
José Cláudio, nosso querido Prefeito de Maringá. Desvinculação de Receitas da União, a possibilidade

de haver redução de recursos na área social é grave
Muito obrigado. e preocupante. Nosso voto foi rigorosamente de acor-

do com a disciplina partidária, valor que só em situa
ções-limite alguns desrespeitam.

Encaminho à Mesa declaração de voto a respei
to do DVS nº 6.

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
transmitir uma boa notícia ao povo do Estado do
Pará, principalmente ao que mora ao longo da Rodo
via Transamazônica, aberta há mais de 30 anos e
praticamente abandonada: o Orçamento deste ano
destinará 28 milhões de reais para a recuperação de
aproximadamente mil quilômetros do trecho Mara
bá-Itaituba. Além disso, fica garantido no PPA o valor
de 210 milhões de reais para que, a partir do próximo
ano, possamos pelo menos pensar no asfaltamento
do trecho Marabá-Altamira, com extensão aproxima
da de 500 quilômetros.

O Tribunal de Contas da União fez auditoria nos
recursos federais aplicados naquela BR entre 1999 e
2002 e constatou diversas irregularidades. Por isso,
recomendou à Comissão Mista de Orçamento que
não se aplicassem ali mais recursos enquanto as irre
gularidades não fossem investigadas pelo DNIT.

Para se ter uma idéia, de 1999 a 2002 foram
gastos 184 milhões de reais no trecho que vai do Rio
Araguaia a Altamira. Se fizermos as contas dos recur
sos aplicados e do asfalto pronto, 1 quilômetro terá
custado quase 1 milhão de reais.
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Na construção da ponte sobre o Rio Araguatins,
que fica na divisa do Pará com o Maranhão, o TCU
detectou um desvio de recursos da ordem de 1 milhão
e 100 mil reais. Sr. Presidente, tenho certeza de que
nosso Governo vai investigar as denúncias e não vai
prosseguir as obras feitas nos últimos anos.

Quanto aoS 28 milhões de reais destinados
àquela recuperação e aos 210 milhões orçados no
PPA para aplicação até 2007, eles serão aplicados
com a participação e o controle do povo da região.

Sr. Presidente, vamos realizar o sonho de mais
de 30 anos daquela população, que hoje é de aproxi
madamente 1 milhão de habitantes. Muitas pessoas
vieram de outros Estados e outras ali nasceram.

Portanto, na condição de Deputado Federal do
Estado do Pará e conhecedor daquela região, tenho o
prazer de dar esta boa notícia ao povo que mora ao
longo da Rodovia Transamazônica.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (I nocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, o PFL
tem sempre encaminhado a obstrução. Nesta vota
ção, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Convoco osSrs. Deputados para que venham ao ple
nário. Trata-se de DVS. É preciso quorum alto para
votar.

O SR. ORLANDO DESCONSI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, cidadãs e cidadãos brasi
leiros, hoje foi um dia importante para as mulheres
brasileiras ~ e aproveito para saudar a companheira
Deputada Luci Choinacki, que muito batalhou para
que ele ocorresse: o Movimento de Mulheres Brasilei
ras esteve no Congresso Nacional, onde conversou
com o Presidente João Paulo Cunha e com o Ministro
Ricardo Berzoini, além de organizar a Campanha Na
cional pelo Projeto de Aposentadoria das Donas de
Casa. Estamos envolvidos com esse justo projeto e
queremos que sejélvotado nesta Casa, para que o
País possa oferecer às donas de casa que recebem
menos de 2 salários· mínimos e que têm mais de 60
anos o direito à aposentadoria.

O projeto tem cunho de justiça social e vai distri
buir renda a todos os Municípios brasileiros, especial
mente às mulheres que deram importante contribuição
para o País, mas que sempre ficaram esquecidas.

Sr. Presidente, vejo com surpresa o comunica
do da empresa Monsanto no jornalZero Hora, do Rio
Grande do Sul, acerca da decisão judicial que proíbe
o plantio de transgênicos. Informa a empresa que,
caso ele ocorra, cobrará royalties dos agricultores
gaúchos. Portanto, o que está em jogo é o dinheiro
dos royalties. A Monsanto descaradamente comuni
ca a cobrança, mas não diz quanto custará aos agri
cultores no próximo ano. Se nos Estados Unidos esse
custo é de 65 dólares por hectare, quanto será no
Brasil?

Esse é o questionamento que deixamos, na es
perança de que os Parlamentares abram os olhos
para o que está em jogo na discussão dos transgêni
cos no País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Zico Bronzea
do. (Ausente.)

O SR. DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ouvi os Líderes Jutahy Junior, do
PSDB, José Carlos Aleluia, do PFL, e o Deputado Ro
naldo Caiado. Há dias venho prestando atenção aos
discursos de S.Exas. e observei que sempre cobram
coerência do nosso partido. Vou explicar-lhes o que é
coerência.

Primeiro, para cobrar coerência, V.Exas. tam
bém deveriam tê-Ia, uma vez <:tue quem criou a
COFINS, a CPMF, o PIS/PASEP, o PROER e outros
foram seus partidos. E sabem por que éramos con
tra? Porque não confiávamos em quem estava gover
nando; porque, ao fazê-lo, V.Exas. liberaram o dinhei
ro e aprovaram o PROER. E para quem era o
PROER?

Agora há·pouco discutiu-se seguro de aviação
no valor de 1 bilhão de dólares. É de impressionar,
mas não fomos nós que o criamos. Está na lei que o
Vice-Presidente do PFL em exercício o enviou a esta
Casa. Sancionado o seguro, ele só foi reformado a
partir de 11 de setembro, dia do grande sinistro. Tudo
bem.

Quem observa muito a casa do vizinho se esque
ce de olhar a sua. Eu cobro coerência de V.Exas. e
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posso dizer que somos coerentes. Éramos contra por
que não tínhamos confiabilidade em quem governava.

Agora somos favoráveis porque, após 9 meses,
nosso Governo tem aprovação popular de quase
80%. Está agindo corretamente. Somos favoráveis
porque confiamos no Governo, assim como o povo
continua confiando. Contudo, não negociamos.
V.Exa. disse: "Tem um trator aqui". Eu não era Depu
tado, mas me lembro do Centrão, que era muito pior
que um rolo compressor e deve ter sido um grande
desastre para esta Casa.

Não querem prorrogar a CPMF, mas, em gran
des negociatas, aprovaram nesta Casa não só essa
prorrogação, mas também a do mandato de um Presi
dente da República por 4 anos. Onde está a coerên
cia de V.Exas.?

Nós somos coerentes. Éramos contra porque
não confiávamos no Governo. Hoje, somos favoráve
is porque temos confiança nele, assim como o povo.

Por isso vamos votar e aprovar hoje, com todo o
prazer, a emenda.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira ) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero saber
se em todos os destaques teremos o mesmo tempo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira ) 
Sim.

O SR. RODRIGO MAIA - Se tivermos de aguar
dar meia ou 1 hora nesta matéria, teremos de aguar
dar 1 hora e 40 minutos em todas, inclusive nas
emendas aglutinativas.

É a observação que faço a V.Exa., para que se
jam usados o mesmo peso e a mesma medida.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Cada
votação é uma votação. Compete à Presidência zelar
pelo quorum da Casa e pela importância da matéria.
De acordo com essa importância, vamos decidir.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, todas
as votações são relevantes para a população brasilei"
ra e têm a mesma importância.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Na
ótica de V.Exa. Na da Presidência, umas são mais im
portantes que outras.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa.a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero convidá-los para a sessão
solene de amanhã, em que será lançada a Frente
Parlamentar em Defesa do Esporte, coordenada pelo
Deputado Ivan Ranzolin e também conta com a parti
cipação do Deputado Augusto Nardes e de outros
Parlamentares.

Estarão presentes integrantes do Comitê Olím
pico Brasileiro e diversos atletas premiados em Santo
Domingo, que certamente brilharão em Atenas, em
2004.

Aproveito para parabenizar o Ministro Agnelo
Queiroz pelo trabalho que vem desenvolvendo à fren
te do Ministério do Esporte. O esporte é fundamental
para a integração e a formação do cidadão.

Obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presiden

te, peço a pa.lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB ~ AC.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, aproveito, mais uma vez, pa.ra pedir a assinatura
de todos os Parlamentares em propositura que exige
da Ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, redu
ção no preço do gás de cozinha.

Não achamos justo que o dólar cause o aumen
to desse produto. O petróleo é nosso. Sabemos que a
PETROBRAS produz em média 1 milhão e 800 mil
barris por dia, o que representa 80% do consumo na
cional. Não concordamos em que o brasileiro que ga
nha 1 salário mínimo miserável tenha de pagar o
mesmo que o cidadão norte-americano.

Não podemos aceitar que nosso Governo co
meta os mesmos erros de Governos anteriores e cor
rija o preço do gás de cozinha a cada aumento do dó
lar. Sabemos que a PETROBRAS tem condições de
desdolarizar o gás de cozinha, um produto nacional.
Assim, solicito aos Srs. Parlamentares que ainda não
assinaram a proposição - apenas 300 o fizeram - que
a assinem, para exigirmos da Ministra de Minas e
Energia que faça reduzir o preço do gás de cozinha.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
comunicar a esta Casa que, com o apoio do Presiden
te da Comissão da Amazônia, Deputado Átila Lins, a
Deputada Vanessa Grazziotin e eu nos reunimos em
Manaus, na última sexta-feira, com 500 soldados da
borracha, e, no Acre, com 3 mil. Eles exigem ser trata
dos com dignidade. Sabemos que, com dificuldades,
eles foram para as terras da Amazônia quando lá
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morriam muito mais seringueiros do que militares bra
sileiros no frontda 2ª Guerra Mundial.

Exigimos paridade entre o salário dos pracinhas
e o dos ex-soldados da borracha, convocados na
mesma época e pelo mesmo motivo, para servir à Pá
tria. É justo que esta reivindicação seja acatada em
nome de mais de 16 sobreviventes praticamente nos
últimos anos de vida. É muito grande a dívida política
e social que o Brasil tem em relação a eles, pois en
frentaram cobras, leões e onças, sem contar patrões,
para cortar seringa na Amazônia a pedido do Gover
no brasileiro.

Entendemos também, conforme o abaixo-assi
nado do Sindicato dos Soldados da Borracha, que o
Presidente Lula, tão sensível às causas dos trabalha
dores, deveria dar àqueles cidadãos o direito de rece
ber o 13º salário. É o mínimo que nosso País pode fa
zer pelos seringueiros da Amazônia que, com tanta
boa vontade e tanta luta, honraram o País na época
da 2ª Guerra Mundial e atenderam à convocação do
Presidente.

Muito obrigada.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito às Sras. e aos Srs. Deputados que venham ao
plenário. Estamos em processo de votação.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, temos ouvido muitas críticas
da Oposição ao nosso Governo, segundo as quais
estaria em processo no Brasil a "partidarização" da
máquina pública. Essa crítica é sempre insidiosa e
sem dados que a fundamentem. Lançam acusações
sem nenhum tipo de comprovação.

Na minha opinião, por trás da crítica, está a ten
tativa de fraudar o processo democrático eleitoral.
Quando uma coalizão política, um programa, partido
ou conjunto de partidos vencem democraticamente a
eleição, sempre se espera a valorização da carreira
pública. Cerca de 99% dos servidores públicos são
funcionários de carreira e precisam ter respeitada sua
atuação. Entretanto, mais ou menos 1% das funções
públicas são cargos de livre provimento, para garantir
a aliança da competência e da capacidade técnica

das pessoas que ocuparão tais funções ao compro
misso e à visão programática que venceu o processo
eleitoral. A democracia deve se consolidar, na sua
plenitude, com o preenchimento desses cargos se
gundo esses 2 critérios fundamentais.

Informo ao Plenário que o Governo foi obrigado
a consolidar um dado para enfrentar o debate insidio
so e sem provas. Dos 17.952 cargos de liVre preen
chimento por parte do Governo que democraticamen
te vence as eleições, até o momento alteramos a no
meação de 6.663 funções, ou seja, 37% daqueles
cargos, ao longo dos primeiros 8 meses do Governo
Lula.

Outro dado ainda mais contundente: das 17.612
funções gratificadas, ou seja, função concedida ao
servidor de carreira que ocupa uma chefia, apenas
2.430 foram modificadas desde que o atual Governo
assumiu o poder em 1º de janeiro.

Então, Sras. e Srs. Deputados, é absolutamente
inaceitável que essas críticas desqualificadas conti
nuem incidindo sobre o debate político do País.

O atual Governo tem absoluta responsabilidade
com os critérios de boa gestão pública. A qualificação
técnica de todos os cargos por ele nomeados deve
ser permanentemente fiscalizada pela sociedade.
Mas não podemos aceitar que partidos que se opõem
à coalizão que governa o País e que foram derrotados
nas urnas pretendam introduzir novo critério de de
mocracia: o de que quem vence as eleições não tem
direito nem o dever de nomear pessoas tecnicamente
qualificadas e comprometidas com o seu programa
político.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IVAN VALENTE - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ouvimos a notícip. de que a Volkswagen
do Brasil fixou para 1º de outubro a transferência de
3.933 funcionários das fábricas de São Bernardo do
Campo e Taubaté para um centro de treinamento e,
posteriormente, para a empresa Autovisão Brasil, cri
ada especificamente com o objetivo de promover a
realocação do pessoal considerado excedente. A
montadora também abrirá novo programa de demis
são voluntária e pagará 15 salários extras para quem
não quiser a transferência.

Os Sindicatos dos Metalúrgicos de São Bernar
do do Campo e do Vale do Paraíba não aceitam essa



RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PLlPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 8
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proposta, até porque, há 2 anos, a Volkswagen fez Início Votação: 16/09/200319:45
acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos em que pro- Fim Votação: 16/09/200320:22
metia não demitir funcionários até 2006. Porém, não Presidiram a Votação:
conseguiu cumpri-lo, alegando prejuízo, ociosidade, João Paulo Cunha - 17:42
falta de plano etc. Resultado da Votação

É importante lembrar que o Sindicato dos Meta- Sim 345
lúrgicos fez muitas concessões, inclusive com redu- Não 98
ção conjunta de jornada e de salário. Recordo - me Total da Votação 443
de que as montadoras do País foram contempladas Art. 17 1
com redução do IPI para garantir aumento de vendas
e impedir demissões na indústria automobilística. No Total Quorum 444
entanto, nada disso resolve o problema de um setor Obstrução 1
que usa pouca mão-de-obra, recebe subsídios e con- Orientação
dições espetaculares para ficar no País e tem poder PT - Sim
de pressão sobre toda a sociedade. PMDB - Sim

Desejamos manifestar nossa solidariedade com PFL - Não
os trabalhadores metalúrgicos da Volkswagen de São PSDB - Não
Bernardo do Campo e do Vale do Paraíba para que PTB - Sim
resistam a mais essa investida da indústria. Enquanto PP - Sim
a empresa teve, por décadas, lucros astronômicos, PUPSL - Sim
nada ocorreu. Quando começa a enfrentar prejuízo e PPS - Sim
desequilíbrio, a primeira medida é a demissão volun- PSB _ Sim
tária e a realocação de trabalhadores em empresas PDT _ Sim
que não conseguirão dar vazão ao desemprego. Por PCdoB _ Sim
isso, os sindicatos estão contra a proposta. PRONA _ Não

O Governo não deve, em hipótese alguma, PV _ Sim
como fez Fernando Henrique por 8 anos, reduzir im-
postos que, depois, não garantem a manutenção dos GOV. - Sim
trabalhadores no emprego. Partido Bloco Voto

Finalmente, ressalto que a Volkswagen está
descumprindo abertamente o acordo com os traba
lhadores e com o sindicato. Tal situação não pode
persistir. É necessário que a empresa resolva o pro
blema e que os trabalhadores não paguem novamen
te a conta, com mais desemprego, forne e miséria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Mesa vai anunciar o resultado da votação:

Setembro de 2003

VOTARAM

SIM 345
NÃO 98
ABSTENÇÃO 00
TOTAL 443

É Mantido o Texto.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição:
PEC Nº 41/2003 - DVS Nº 6 PRONA - ART 76 DO
ADCT

AMAPÁ
Antonio Nogueira PT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Sim



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47605

Asdrubal Bentes PMOB Sim
Babá PTNão
Jader Barbalho PMDB Sim
José Priante PMOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Wladimir Costa PMOB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 17

AMAZONAS
Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMOB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Tota PP Sim

Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não

Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSOB Não
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Or. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Não
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PIB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSOB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMOB Sim
Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSOB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSOB Não
Eunício Oliveira PMOB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Linhares PP Sim
José Pimentel PI Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Mauro Benevides PMOB Sim
Moroni Iorgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSOB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 20

PIAuí

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
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Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Sim

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim

Múcio Sá PTB Sim
Nélio Dias PP Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Luiz Couto PT Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PPS Sim

Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Benedito de Lira PP Não
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Maurício Quíntella Lessa PSB Sim
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Não
Félix Mendonça PTB Não
Fernando de Fabinho PFL Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
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Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 38

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSC Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Não
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi - Ackel PP Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim

Mário Heringer POT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Roberto Brant PFL Não
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
Manato PDT Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Nilton Baiano PP Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP Sim
Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim

Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim

Carlos Nader PFL Não

Carlos Santana PT Sim

Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
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Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Não
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Sandro Matos PMDB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Delfim Netto PP Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim

Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Não
João Paulo CunhaPT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano lica PT Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTS Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador limbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
lulaiê Cobra PSDB Não
Total São Paulo: 63

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 7
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DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Jorge Pinheiro PL PUPSL Sim
José Roberto Arruda PFL Não
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSDB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
Rubens Otoni PT Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Não
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDS Não
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSDS Não
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim

Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Dra. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
OdílioBalbinotH PMDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 30

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Ivan Ranzolin PP Sim

João Matos PMDB Sim

João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro· Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB·Sim
Paulo Bauer PFL Não
Serafim Venzon PSDS Não
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
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Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Eliseu Padilha PMOB Não
Enio Bacci POT Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Total Rio Grande do Sul: 24

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesa e vai à publicação a seguinte

DECLARAÇÃO DE VOTO

Brasília, 16-9-03. - Plenário Ulysses Guima
rães.

DECLARAÇÃO DE VOTO - DVS Nº 06

A disciplina partidária, valor que pregamos, e a
aposta no compromisso social do governo do Presi
dente Lula, mostraram nosso voto neste destaque,
pela manutenção do texto original.

Entretanto, declaramos que a prorrogação da
DRU facilita o caminho para que recursos fundamenta
is à saúde, à educação e ao social, em geral, não se
jam planificados. A contrapartida precisa ser na análise
e aperfeiçoamento do Projeto de Lei Orçamentário para
2004, uma forte alocação de recursos nas áreas mais
afetas às reais necessidades do nosso povo. Não se
pode pagar dívidas com a miséria estrutural de tantos,
nem promover retomada do crescimento com conces
sões seguidas ao capital financeiro.

Que jamais se desvincule o poder público do
Brasil do seu irrenunciável compromisso social.

Assinam: Chico Alencar - PT, Ivan Valente - PT,
Paulo Rubem Santiago - PT, Dr. Rosinha - PT, Walter
Pinheiro - PT, João Alfredo - PT, Maninha - PT, Gilmar

Machado - PT, João Grandão - PT, Orlando Desconsi
- PT, Ary Vanazzi - PT, Mauro Passos - PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a Mesa Requerimento de Destaque para Votação
em Separado nº 1, da bancada do PSDB:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos
do art. 161, I e § 2º combinado com o art.
117, IX do Regimento Interno, destaque
para votação em separado do inciso /I do §
2º do art. 149 da Constituição Federal, com
a redação dada pelo art. 1º da Emenda
Aglutinativa Global de 02/09/03 oferecida
em plenário à Proposta de Emenda Consti
tucional n º41-A, de 2003.

Sala das Sessões, setembro de 2003.
- Jutahy Júnior, Líder do PSDB.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convoco a
bancada do Partido dos Trabalhadores para que fique
em plenário. Assim, asseguraremos a rapidez da vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado Paulo Rocha, pela lembrança.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o sistema tributário de um país deveria
basear-se em hipóteses de incidências que tenham,
como motivo gerador, fatos válidos para medir a ca
pacidade contributiva.

O sistema tributário do Brasil deveria basear-se
num Imposto de Renda progressivo, em tributos de
consumo seletivos e tributos patrimoniais não-pro
gressivos. Em outras palavras, o sistema tributário
brasileiro deveria ser igual ao de países desenvolvi
dos, que o utilizam como instrumento de desenvolvi
mento ou pelo menos com certa neutralidade, sem
que crie problemas ao processo de crescimento eco
nômico.

Entretanto, Sr. Presidente, a partir de 1989, nos
so sistema tributário sofreu grandes distorções com a
criação de contribuições cumulativas que oneram a
produção, são totalmente regressivas e trazem as
maiores distorções ao processo de produção.

-- ----- --------------~-- ---- --- -------------------------------~------- ---
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Entre as grandes distorções que temos em nos
so sistema tributário, eu apontaria a existência da
COFINS, da CPMF e do PIS-PASEP. Nesse aspecto,
temos de reconhecer que o nobre Deputado Virgílio
Guimarães propõe, no seu relatório, que a COFINS e
a contribuição patronal sobre a folha de salários fos
sem não-cumulativas, neutralizando uma das distor
ções do sistema.

No art. 149, temos dispositivo em que o Deputa
do Virgílio Guimarães estabeleceu que as contribui
ções sociais incidirão também sobre o Imposto sobre
a Importação de Produtos Estrangeiros.

Sr. Presidente, ninguém defende que as contri
buições sociais sejam cobradas com caráter de im
posto. Todos seríamos contra tal cobrança. Mas, se a
contribuição existe, o que não se pode compreender
é que ela. seja cobrada de um produto fabricado no
Brasil e não de um fabricado no exterior.

Quando Ministro da Indústria e do Comércio,
constatei que, muitas vezes, concorrências eram ga
nhas por empresas domiciliadas no exterior em de
corrência do caráterimpositivo da carga fiscal sobre
as domiciliadas no Brasil. Se a incidência existe, por
que atingir só a empresa brasileira? Está correta a in
clusão do item 2 no art. 149, de forma que essa contri
buição social, que hoje atinge a empresa nacional,
que gera renda e emprego no País, venha alcançar
também a que atua no exterior e envia seus produtos
ao Brasil.

Por esse motivo, defendo, em que pese a toda a
minha simpatia pelo PSDB - partido pelo qual tenho
grande respeito e afinidade, sob todos os aspectos-,
meu posicionamento contra a medida que deseja eli
minar o item 2 do relatório do Deputado Virgílio Gui
marães.É importante a sua manutenção, porque fará
com que os produtos fabricados por empresas domi
ciliadas no exterior tenham o mesmo tratamento dos
fabricados por empresas sediadas no País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado João Almeida.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, ao divulgar esse dispo
sitivo, a imprensa afirmou que a CIDE passaria a inci
dir sobre produtos importados ou serviços. Não se
trata disso; é muito pior.

A CIDE tem origem definida. A atual contribui
ção substituiu a antiga PPE, eliminada com a quebra
do monopólio na comercialização de derivados de pe
tróleo. Há um comando constitucional claro sobre a

constituição e a destinação dos recursos por ela arre
cadados. Propõe-se aqui a abertura de mais uma ja
nela para o aumento da carga tributária. Não se quei
ra, portanto, compará-Ia à CIDE.

O argumento esposado há pouco pelo ilustre
Deputado e ex-Ministro sobre a isonomia não se sus
tenta, pois a aplicação isonômica do PIS/COFINS te
ria outro comando constitucional.

O Relator extraiu do texto constitucional o se-
guinte dispositivo, que possibilitou a criação da CIDE:

"Art. 149 ..

§2Q
.................................................... .••

/I - poderão incidir sobre a importação
de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool combustível".

E o substituiu por um dispositivo mandatário:

"11 - incidirão também sobre a importa
ção de produtos estrangeiros ou serviços".

Note-se, Sras. e Srs. Deputados, antes era a in
tenção: "poderão incidir", ou seja, havendo conve
niência. Aqui é diferente: obriga a incidência, e ainda
com uma redação imperfeita, porque não há, nesse
art. 149, nenhum comandq de incidência. No caput
está dito: "pode ser criada a contnbuiçãd'. O § 1.º tra
ta da não-incidência, dizendo sobre o que não incide,
e o parágrafo seguinte diz sobre o que poderá incidir.

O Relator, talvez apressadamente, nos acordos
de última hora para compatibilizar interesses, deu
uma redação absolutamente inadequada, mas na in
tenção, muito clara, passando de algo possível para
algo obrigatório - ''incidirão também'~

Sras. e Srs. Deputados, essa disposição consti
tucional é simplesmente uma abertura da porta para o
aumento da carga tributária, Não tem outra finalidade.
A isonomia para produtos importados não trará pro
blema em relação aos países com os quais não te
mos acordos específicos, porque esses se regulam
pelo próprio imposto de importação. Estará sendo cri
ado um problema cornos países com os quais temos
acordos específicos, como é o caso dos do
MERCOSUL. O comando seria em outra disposição,
naquela mesma que institui o PIS e a COFINS; não
aqui. Logo, não se alegue essa isonomia.

Esta é uma modificação no texto constitucional
para permitir mais um aumento de carga tributária, e
faz o Sr. Relator essa modificação de forma muito cla
ra, mandatória e definitiva: "incidirão também sobre
produtos estrangeiros e serviços'.

Muito obrigado.



"

"Art. 149 ..

§2Q
.

/I - incidirão também sobre a importa
ção de produtos estrangeiros ou serviços".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem pela manutenção do inci
so, defendida pelos Deputados Francisco Dornelles
e Luiz Sérgio, dirão "sim"; os que forem a favor da
supressão, encaminhada pelos Deputados João
Almeida e Moroni Torgan, dirão "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PRONA?
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica É engraçado notar que, no Governo passado,
prorrogada por uma hora a presente sessão. eu ouvia a Oposição e me convencia de que o povo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - brasileiro era o que mais impostos pagava no mundo.
Para encaminhar contrariamente ao destaque, con- Eu estava perfeitamente convencido disso, tanto que
cedo a palavra ao Deputado Luiz Sérgio. votei contra todas as iniciativas nesse sentido. Agora,

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do porém, vejo esse discurso se tornar fumaça. Vejo que
orador.) - Sr. Presidente, o texto do Relator Virgílio o discurso era apenas oposicionista e que nada tinha
Guimarães está correto. Estamos criando isonomia a ver com o bem-estar do povo brasileiro. Não consi-
entre o produto nacional e aquilo que importamos. Se go entender como antes, para o bem-estar da popula-
o empresário brasileiro paga impostos e os que im- ção, defendiam não termos mais aumento de impos-
portam não pagam, acabamos incentivando a produ- tos e agora o processo foi invertido. Parece que ago-
ção externa e desestimulando a produção nacional. ra, para o bem-estar do povo brasileiro, temos de pro-

Com essa medida, estaremos fazendo justiça mover aumento de impostos. Não é possível enten-
aos empresários brasileiros. Portanto, somos contra der essa lógica.
o destaque e a favor do texto, Sr. Presidente. Continuo com o mesmo pensamento. Votei con-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ tra os aumentos de impostos no Governo passado e
Para encaminhar a favor do destaque, tem a palavra continuo votando contra no atual Governo. Sempre
o Sr. Deputado Moroni Torgan. votarei contra aumento de impostos.

O SR. MORONI TORGAN (PFL _ CE. Sem revi- Considero sinal de incompetência administrati-
são do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- va apelar para o aumento de impostos. Se tivessem

competência administrativa, saberiam usar melhor os
dos, esse destaque ao encontro do interesse do povo recursos que têm, saberiam usar melhor o dinheiro do
brasileiro, que está cansado de tantos impostos. Com povo e diminuir as despesas, a corrupção e o desper-
esta proposta de reforma, estamos criando ainda dício. Dessa forma, eu veria competência administra-
mais ônus para o contribuinte. tiva, mas o desperdício, a corrupção, o desvio de di-

Há pouco, votamos a DRU, que tira recursos nheiro público continuam. Aí se quer buscar mais re-
dos Fundos Constitucionais da Saúde, da Educação cursos do povo. É como se dissessem mais ou menos
e do Combate à Pobreza. Estamos tentando não one- assim: "Olha, nisso aqui não podemos mexer; preci-
rar ainda mais o bolso do contribuinte. Esta é a razão samos de mais dinheiro de vocês, que são honestos,
do destaque. trabalhadores e levam o País nas costas".

Não é possível que estejamos dando tudo aqui- Chega! As classes média e pobre não podem
lo que o Fundo Monetário Internacional quer às cus- continuar levando o País nas costas; está na hora de
tas de sacrifício. Torna-se cansativo, mas, para con- os beneficiados darem sua contribuição.
vencemos as Lideranças do Governo, temos de repe- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
tir à exaustão que não devemos taxar ainda mais o votação o dispositivo destacado:
povo brasileiro. Não é dessa forma que vamos mos
trar competência administrativa.

Ora, qualquer um mostra que é competente au
mentando impostos, não é preciso ter perfil adminis
trativo. Mostra-se competência, sim, ao potencializar
recursos, ao evitar despesas desnecessárias. Dessa
forma, vamos mostrar competência; de outra, estare
mos fazendo o que qualquer pessoa faria.

Espero que o Governo Lula mostre competên
cia à população brasileira, porque está no viés errado
quando demonstra competência apenas para o FMI,
cujo interesse é diferente do que deseja a nossa po
pulação. O povo brasileiro quer despesas carimbadas
para a educação, para a saúde e para o Fundo de
Combate à Pobreza; não quer o aumento da CIDE ou
de outras taxas. Na verdade, ele não agüenta mais
tantos aumentos.
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Adivinhem V.Exas., Sras. e Srs. Deputados,
que caminho o Governo escolheu? Obviamente, o
que mantém o padrão brasileiro de contribuições ine
ficientes sob o ponto de vista econômico.

O PSDB apresentou esse destaque supressivo
buscando retirar as contribuições que incidiriam so
bre as importações de má qualidade, a fim de que,
depois, numa emenda aglutinativa, pudesse encami
nhar a votação favoravelmente à equiparação dos
produtos importados aos produtos nacionais, mas
com algo que defendemos desde o início dessa refor
ma tributária tão polêmica e tão prejudicial à econo
mia do Brasil: a eficiência econômica para que o Bra
sil possa crescer, desenvolver-se e gerar empregos.

Portanto, Sr. Presidente, o PSDB encaminha o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL?

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
cluímos que, além de tudo, a redação está indevida e
que poderíamos melhorá-Ia, inclusive concedendo
isonomia tributária a esse tipo de ação.

O PFL entra em obstrução, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PMDB?
O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB entende que não podemos tirar todos os im-
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O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
Sr. Presidente, o PRONA vota "não". um breve esclarecimento, encaminhando a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O PSDB é autor desse destaque. É muito importante
Como vota o PCdoB? as pessoas terem clareza acerca do que estamos tra-

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela tando.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o O PSDB apresentou uma série de emendas à
PCdoB tem a absoluta compreensão de que a manu- reforma tributária, de modo que os produtos importa-
tenção do texto produz isonomia entre o produto im- dos e nacionais tenham isonomia entre si, ou seja,
portado e o nacional. Não tem cabimento deixar de acreditamos as contribuições que incidem sobre os
cobrar impostos ou contribuição do produto importa- produtos nacionais também devem incidir sobre os
do, em prejuízo da indústria nacional. produtos importados. Estabelecemos.esse aspecto

Portanto, nós, do PCdoB, orientamos a banca- na chamada emenda pró-competitividade.
da a votar "sim", pela manutenção do texto. Deputado Moroni Torgan; o Governo tinha duas

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - opções. Ou faria incidir a contribuição sob o ponto de
Como vota o PDT, Deputado Dr. Hélio? vista da eficiência econômica (ou seja, a contribuição

O SR. DA. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem incidiria sobre produtos importados de forma não cu-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamosvotar com mulativa) ou faria as contribuições incidirem da mes-
o texto do Relator, fazendo justiça às .empresas naci- ma forma que ocorrem em relação aos produtos naci-
onais. onais (ou seja, sem eficiência econômica, em casca-

Votamos "sim" à cobrança da CIDE e da Contri- ta, gerando profundas distorções no sistema tributá-
buição Social sobre o Lucro Líquido para os produtos rio).
importados. Votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como. vota o PSB, Deputado Paulo Baltazar?

OSR. PAULO BALTAZAR (PSB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado Geraldo Thadeu?

O SR. GERALDO THADEU (PPS - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL, Deputado
Heleno Silva?

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP, Deputado Dr. Benedito Dias?

O SR. DR.BENEDITO DIAS (PP - AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP
vota "sim", vota com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB, Deputada Kelly Moraes?

A SRA. KELLY MORAES (PTB - RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB, Deputado Eduardo Paes?
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postos das importações. Este País tem quase 18 mi- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo-
Ihões de brasileiros procurando emprego. Temos de tando agora, Deputado, automaticamente serão justi-
fazer com que os empregos sejam gerados dentro do ficadas as anteriores.
Brasil e não lá fora. O SR. ENIO BACCI- Obrigado, Sr. Presidente.

Por isso, Sr. Presidente, o PMDB encaminha o O SR. MILTON CAROlAS - Sr. Presidente,
voto "sim". peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como vota o PV? Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or- O SR. MILTON CARDIAS (PTB - RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Par- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
tido Verde vota "sim". te, Sras. e Srs. Deputados, este mês tem grande im-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - portância para o Estado do Rio Grande do Sul, pois,
Como vota o PT? em 20 de setembro, data máxima do povo gaúcho, re-

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. verenciamos a Revolução Farroupilha, marco da his-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota tória e da formação política da sociedade sul-rio-gran-
"sim", a favor do texto. Vota "sim" à isonomia da in- dense. Essa data foi transformada em feriado, por de-
dústria nacional com aqueles que importam, porque cisão da Assembléia Legislativa do Estado, a partir de
precisamos gerar emprego no Brasil. lei aprovada no Congresso Nacional, em 1996.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Durante a Semana Farroupilha há várias de-
Como vota a Liderança do Governo ad hoc? monstrações de merecido louvor às nossas tradições.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem. A Chama Crioula é acesa em vários pontos do Estado
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança e do Brasil; há os desfiles a cavalo ou em charretes, e
do Governo recomenda o voto "sim". milhares de gaúchos, trajando as vestimentas típicas

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A - os homens de bombachas, botas, lenços e chapéus
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem de aba larga, as mulheres de vestidos de prenda, ro-
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- dados e coloridos, e com belas flores nos cabelos -
tema eletrônico. desfilam alegres pelas cidades.

Está iniciada a votação. A Revolução Farroupilha, que teve início em 20
Queiram seguir a orientação do visor de cada de setembro de 1835 e durou cerca de 10 anos, en-

posto. volveu sucessivos combates. Sob a liderança de ho-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So- mens e mulheres do porte de Bento Gonçalves, Giu-

licito a todos os Srs. Deputados que venham ao ple- seppe Garibaldi, David Canabarro, Antônio da Silva
nário. Estamos em processo de votação. Neto, Domingos Crescêncio e Anita Garibaldi, a re-

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, volta contra a centralização do Poder Federal, mani-
peço a palavra pela ordem. festada de forma especial na espoliação econômica

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - da região, unia e mobilizava os farrapos.
Tem V.Exa. a palavra. Entre as principais causas do levante, estavam

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela a penalização dos produtos agropecuários, especial-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos- mente o charque, com altos impostos e também a ex-
taria de registrar 2 aniversários que considero impor- propriação e desvio dos recursos acumulados no
tantes: um é do Deputado Carlito Merss, aqui presente Estado, até mesmo para pagar dívidas federais com a
(palmas), o outro éda D. Canô Veloso, mãe de Caetano Inglaterra.
e Maria Bethânia, a quem transmitimos os nossos pa- Além disso, a Revolução Farroupilha foi um mo-
rabéns. mento de construção e afirmação dos princípios soci-

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa- ais, políticos, econômicos, culturais e, principalmen-
lavra pela ordem. te, ideológicos que orientam a sociedade gaúcha até

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - hoje. Apesar da guerra, do ataque constante do poder
Tem V.Exa. a palavra. imperial, os rebeldes farrapos mantiveram a atividade

O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem. econômica, desenvolveram as estruturas de poder,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira tanto civil quanto militar, e introduziram revolucionári-
votação, segui a orientação do partido. as práticas democráticas.
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Entre 1837 e 1838, libertaram os escravos, que
haviam participado da revolução; reduziram os im
postos sobre exportação e restabeleceram o imposto
sobre importação de gado; criaram uma fábrica de ar
reios e um curtume, e promoveram o recenseamento
da população. Cito ainda, entre as medidas mais im
portantes, a. instituição da Assembléia Constituinte e
de sistema eleitoral baseado no sufrágio universal,
com voto obrigatório e apuração realizada perante o
povo reunido.

Portanto, Sr. Presidente e nobres pares, a Se
mana Farroupilha representa para o povo
sul-rio-grandense época de intensa vibração patrióti
ca. A comunidade gaúcha expressa seu respeito aos
vultos e fatos históricos, reverencia suas tradições e a
representação de um gaúcho forte e corajoso, unindo
gerações e etnias. É um momento de elevado signifi
cado cívico-histórico, de união e consciência viva.

Tais sentimentos transcendem os limites territo
riais do Rio Grande do Sul. Os gaúchos espalhados
por todos os cantos do nosso País carregam consigo
as nossas culturas e tradições, fincando, no torrão
onde se acampam, marcos dessa cultura por intermé
dio dos Centros de Tradições Gauchas. E continua
mos alevantar a bandeira da lealdade, da justiça, da
honradez, da liberdade e da igualdade, fazendo com
que a façanha do passado heróico, que nos tem iden
tificado como gaúchos, com sentimento apegado às
raízes, usos e costumes, nos leve a acreditar e lutar
por um Rio Grande e por um Brasil com os ideais da li
berdade, igualdade e humanidade.

QUe Deu~ abençoe nosso Brasil, o Rio Grande
do Sul e todo o povo gaúcho, onde quer que se en
contre.

Meu muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Convoco os Srs. Deputados para virem ao plenário.
Estamos em processo de votação. Quanto mais rápi
do o voto, mais rápida a conclusão da pauta e mais
rápido o encerramento da sessão.

O SR. HELENO SILVA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de parabenizar .o Prefeito de Aracaju, Marc€'lo
Déda, pela realização de grande obra. Inauguramos,
no sábado, a urbanização da Avenida São Paulo,
após 60 anos de espera da comunidade daquele bair-

ro. Com o Prefeito Marcelo Déda, vamos rumo à ree
leição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Convoco as Sras. e os Srs. Deputados para virem ao
plenário. Estamos em processo de votação. Haverá
outras votações.

O SR. MAURO PASSOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ainda na tarde de hoje, informei à Casa
que será realizada amanhã, na Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados, audiência públi
ca destinada à discussão sobre a ajuda financeira do
BNDES à empresa norte-americana AES.

Tive o cuidado de solicitar à nossa assessoria
as notícias referentes ao setor elétrico publicadas no
dia de hoje, e eis que as manchetes espalhadas em
todos os jornais mais uma vez referem-se à ajuda do
Governo às empresas elétricas; à renegociação de
dívidas que chegam ao expressivo valor de 9 bilhões
de reais, como traz a manchete do Jornal da Tarde de
hoje; ao comunicado do BNDES detalhando a ajuda
que dará às empresas do setor; ao socorro do Gover
no pormeio da criação de um novo PROEL, seme
lhante ao PROER, e à posição do Conselho Monetá
rio Nacional, que aprovou a ajuda às distribuidoras do
setor elétrico.

Quero deixar registrado que, no mesmo dia de
hoje, a ANEEL autorizou 4 reajustes para as distribui
doras: a CELPA terá revisão tarifária de 27,05%; a
ECELSA, do Espírito Santo, reajuste de 17,3%; a
CELESP, do meu Estado, reajuste de 25,25%, e a
Xanxerê, também do meu Estado, reajuste autoriza
do de 32,4%.

Portanto, no mesmo dia em que é anunciada a
ajuda financeira do BNDES às empresas privatiza
das, a ANEEL concede 4 reajustes muito superiores
aos índices da inflação medidos por qualquer instituto
de pesquisa.

Fica, Sras. e Srs. Deputados, a indagação que
nos inquieta: como é possível socorrer essas empre
sas que já foram premiadas com reajustes tarifários
anuais bem superiores à inflação desde o momento
em que aqui chegaram? Como podemos conviver
com reajustes dessa natureza e, ao mesmo tempo,
concordar que um banco público, com dinheiro públi
co, vá socorrê-Ias com 9 bilhões de reais?
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Sr. Presidente, esperamos que na audiência pú
blica de amanhã essas indagações nos sejam escla
recidas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco as Sras. e os Srs. Deputados a virem ao ple
nário. Estamos em processo de votação.

O Deputado Costa Ferreira está no plenário?
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o
quorum, o PFL encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PFL sai da obstrução e encaminha o voto "não".

O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, as manifestações pela paz e
pelo desarmamento da população civil ocorridas on
tem, no Rio de Janeiro, reuniram cerca de 40.000
pessoas na orla de Copacabana. Foi um grito contra a
violência no Brasil.

Dados seguros apontam para o fato de que a
maior parte dos casos de violência ocorrem porque as
armas de fogo estão sempre à mão. É tanta a violên
cia, que o Brasil já detém o desprezível título de
vice-campeão mundial de genocídio juvenil e o 5º lu
gar em casos de homicídio, com 100 assassinatos
por dia.

Pesquisas do IBGE comprovam nossos temo
res de que, em todo o País, o número de homicídios
cresceu 50,2% entre 1991 e 2000, bem acima do
crescimento populacional, que foi de 15,6%. A cada
13 minutos uma pessoa é morta. A maioria desses cri
mes são cometidos por arma de fogo, que se têm re
velado instrumento de uso fácil e prático para reagir a
qualquer provocação. Além das armas de uso civil,
vê-se claramente o aumento de armamento pesado
nas mãos de bandidos.

Para que se enfrente com eficiência a violência
armada do cidadão comum e a força guerrilheira que
se espalha por todos os Estados do Brasil, é necessá
rio que todas as áreas legais atuem de forma sincroni
zada e com plenitude de inteligência e força.

A Polícia Federal tem parcela importantíssima
na segurança nacional. Dentre outras atribuições, a

ela compete guardar as fronteiras, por onde passam
as armas de grosso calibre e os insumos (armas e
drogas) que alimentam os vários ramos criminosos
no País.

Preocupa-nos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, que a Polícia Federal tenha sido desprestigi
ada na previsão orçamentária para 2004 com um cor
te de 7 milhões de reais, mesmo considerando o orça
mento já deficitário deste ano. Segundo dados da
própria Polícia Federal, os recursos da instituição se
esgotaram em agosto. O segundo semestre começou
com acúmulo de dívidas. Se confirmada essa previ
são orçamentária, crescerá a inadimplência da corpo
ração.

De longas datas sabe-se da condição degra
dante do patrimônio da Polícia federal - aviões e via
turas sem condições de uso ou em situação precária,
dívidas com empresas de serviços de abastecimento
de água, luz, telefone e combustíveis, dentre outras.
Não raro, tem o fornecimento cortado. Isso é inadmis
sível se considerarmos o valor profissional e vital da
PF. Precisamos rever essa situação o quanto antes.

O Governo Federal tem demonstrado firme dis
posição de combater o crime. Nessa linha de ação,
precisamos manter uma provisão de recursos capaz
de sustentar os serviços e resguardar a dignidade da
gloriosa Polícia Federal. A realidade da violência no
Brasil exige que se reforce a estrutura da Polícia Fe
deral, destinando-lhe recursos e aumentando seu po
tencial material e humano.

A Polícia Federal é uma das instituições mais
eficientes e respeitadas do País, seus valores reper
cutem entre as agremiações policiais mais conceitua
das do mundo. E o desprestígio da PF é proporcional
ao avanço da criminalidade em todos os níveis, Sr.
Presidente.

Muito obrigado.
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho à tribuna
solicitar a todos os Deputados esforço no sentido de
concluirmos a votação da reforma tributária. Quero
também lembrar que já entreguei o meu voto sobre a
nova lei de recuperação da empresa brasileira.

Foi com muita tristeza que li ontem em jornal do
meu Estado que 45 mil empresas tiveram sua falência
decretada em São Paulo, no ano passado. O jornal



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47617

acrescentou que, se a Câmara dos Deputados já ti- Trata-se de assunto muito polêmico. Não é à toa
vesse aprovado a nova Lei de Falência, no mínimo que esse debate já atravessa décadas, gerações e -
90% delas seriam recuperadas. por que não dizer? - séculos. É preciso ressaltar que

O Brasil vive momento de muito aperto econô- a transposição das águas do rio São Francisco não
mico. Ainda ontem,. o Ministro José Dirceu fez um pode ser vista como milagre ou panacéia que irá re-
apelo aos bancos, cobrou deles uma cota de sacrifí- solver todos os problemas da região Nordeste, mas
cio e lembrou que no passado eles também estiveram como obra social que, para dar certo, deve ser imple-
em condições difíceis e se recuperaram com a ajuda mentada junto com outras obras estruturantes e com-
do PROER. plementares.

Não apenas os bancos devem contribuir para a Historicamente, a população do semi-árido con-
recuperação da economia, como devemos imple- vive com.a fome e a falta de água. Inúmeros sobrevi-

ventes partem para outras regiões à procura de me
mentar a inusitada e moderna proposta que este Par-
lamentar buscou na sociedade brasileira durante 9 Ihoria de vida, vítimas da politicageminstitucionaliza

da no País e da espetacularização dos meios de co-
anos. municação.

Sr. Presidente, tenho certeza absoluta de que Sr. Presidente, queremos ressaltar.a seriedade
se as Sras. e os Srs. Deputados que dão sustentação com que esse debate está sendo travado. O Presi-
ao Governo, especialmente os Líderes, apoiarem a dente Lula tem declarado o seu compromisso com a
proposta sem descaracterizá-Ia, teremos resultados implementação desse projeto, por meio do qual mais
positivos. água chegará à região Nordeste. Ressaltamos tam-

Podemos, sim, pensar na redução dos juros por bém a necessidade de revitalização do rio São Fran-
meio da nova Lei de Falência, sobremaneira na recu- cisco, em defesa doqual está sendo criada uma fren-
peração da nossa economia com a geração de novos te parlamentar, iniciativa extremamente importante. E
impostos e, sobretudo, ver na empresa um organismo chamamos a atenção de todos para a necessidade
social que pode contribuir para a criação de empre- de debater profundamente esse assunto, que não in-
gos. teressa apenas à região Nordeste, mas a todo o País.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente, Como na música de Crispiniano Neto, "é de cor-
pela ordem. tar coração/ os pobres na indigência! e o serviço de

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - emergência! em atraso econfusáo (.. .) No ano que
Tem V.Exa. a palavra. falta inverno/ o pobre sofre demaiS". A solidariedade,

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela or- Sras. e Srs. Deputados, é o principal argUmento a fa-
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, no vor da transposição das águas do rio São Francisco.
dia 10 de setembro, o Vice-Presidente da República, Apenas de forma solidária, desenvolvendo uma políti-
Senador José Alencar, apresentou à Comissão de ca nacional que. não só disponibilize água para a re-
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da gião, mas também.implemente aç?es sustentáveis de
Câmara dos Deputados o projeto ora em estudo pelo convivência com a seca, garantiremos ao povo do

semi-árido melhores condições de vida.
Governo Federal que trata da transposição de águas O velho Chico é conhecido corno oRio da Unida-
do Rio São Francisco. A audiência foi muito proveito-
sa, porque retomou o debate sobre o projeto nesta de Nacional po~que atravessa vários Estados brasilei-

ros - Minas Gerais, Goiás, Distrtlo Federal, Bahia, Per
Casa.

Participaram da audiência Parlamentares, téc- nambuco, Sergipe e Alagoas. E óprojetó de transposi-
ção de.suas águas benetici.ará os ~stados de Pernam-

nicos do Governo Federal e representantes de buco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
ONGs, a exemplo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Preocupados com os possíveis efeitos em seus
São Francisco e do Instituto Manuel Novais para o E d I d' d·· .
Desenvolvimento do·Rio São Francisco. sta os, aguns Iscor am, mas precisamos constru-

ir uma política nacional de desenvolvimento, visando
Debates semelhantes a esse serão realizados articular laços de soUdári~dade, ~l1tre ricos epobres,

em todos os Estados do Nordeste. O Vice-Presidente entre as áreas dinâmicas e competitivas e as excluí-
já assumiu o compromisso de comparecer ao Rio das e abandonadas. Daí, ser natural que Uma ação
Grande do Norte, à Assembléia Legislativa, com o in- como essa ganhe forte.conótação política. Afinal,
tuito de envolver as mais diferentes opiniões e sanar toda escolha envolve interesses e percepções dife-
as dúvidas que ainda existam em relação ao projeto. renciados - convergentes e divergentes -, principal-
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mente numa sociedade complexa e com grandes di
ferenças sociais como a nossa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisa
mos pensar o País como Nação, e a solidariedade é
um princípio fundamental entre as pessoas, Estados
e nações. Se não for assim, o que será de nós?

O debate sobre a transposição do Velho Chico é
importante e é de interesse de toda a Nação. A dis
cussão em torno desse projeto dura mais de 150
anos, começou no reinado de D. Pedro II e segue nos
dias atuais. As principais polêmicas sobre a transpo
sição estão alicerçadas no custo, na insuficiência do
volume de água, no seu uso e nos problemas ambien
tais.

Para os qUê desconhecem os detalhes, quere
mos dizer que o projeto está orçado inicialmente em
valores quase iguais aos gastos feitos pela União nas
duas últimas secas com os programas de emergên
cia.

Quanto à morte do rio e aos aspectos ambienta
is, o projeto abriga um plano de revitalização do São
Francisco que está sendo amplamente discutido.

A intenção desse projeto é acabar com o proble
ma de abastecimento d'água no semi-árido e com a
política de conveniência com a seca, que sobrevive
de programas emergenciais e da exploração da con
dição de vida dos que enfrentam essa realidade. Os
nordestinos, clamam por justiça, humanidade e soli
dariedade definitiva e não paliativa.

Sr. Presidente, é impossível resumir em poucas
palavras a importância de se encontrar uma solução
para o abastecimento d'água dirigido à população do
semi-árido nordestino. Só os que vivenciam o proble
ma, os que vivem no sertão, os que conhecem o sol
causticante e a sede sabem a importância de um
copo d'água.

Para encerrar, cito outro verso do poeta potiguar
Crispiniano Neto: "Governo tenha coragem/ de me
lhorar o Sertão/com plano de irrigação/reforma agrá
ria e barragem/com crédito e açudagem/que não vai
ter seca mais/ trabalhadores rurais/ vão viver num
berço eterno/ No ano que falta invern%pobre sofre
demais'.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB

RR. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a revista Veja

desta semana precisou de 3 páginas para denunciar
umaquadrilha que, literalmente, foi instalada em Ro
raima para dilapidar os cofres públicos.

Com o título Um governo infestado de gafanho
tos, a matéria choca os cidadãos de bem de meu
Estado e causa-lhes indignação. Aliás, quero dizer
alto e bom som que a esmagadora maioria dos que
habitam Roraima são pessoas de bem.

Abaixo do título, a revista afirma: "Com dúzias
de autoridades e cinco mil cidadãos humildes, Rorai
ma recria a praga da corrupção".

Após essas chamadas, o que lemos é um ver
dadeiro rosário de horrores e infâmias, que a própria
VEJA traduz como "uma epidemia, um caso de cor
rupção institucionalizada".

Confesso ser difícil para mim, Sr. Presidente, vir
a esta tribuna para falar sobre esse condenável fato e
essa inaceitável prática descoberta em meu Estado.

Quisera eu, neste momento, estar aqui apre
sentando um rol de conquistas, uma lista de benefíci
os em prol de nosso povo.

Quisera estar mostrando 3 páginas da VEJA
que noticiam que Roraima fora contemplada com re
cursos superiores a 300 milhões de reais para serem
investidos em suas necessidades mais prementes.

Poderíamos, com tais recursos, reequipar o
hospital materno-infantil; comprar medicamentos;
comprar merenda escolar; dar melhores condições
de trabalho aos nossos professores; instalar bibliote
cas; melhorar o ensino com a aquisição de computa
dores; melhorar nossas estradas...

Ao contrário, aqui estou a enumerar mazelas,
desmandos, desvios, roubalheira e corrupção.

Poderia, também, simplesmente não estar aqui.
Poderia fazer vista grossa para esse assunto e conti
nuar meu trabalho em prol de meu povo. Mas não
posso, Sr. Presidente. Aliás, não posso, não devo e
não quero agir dessa forma. Minha formação cristã
me impede dar as costas a tão grave problema, ainda
mais quando sou consciente do mal que ele causa.

O que aprendi sobre civismo, educação, honra e
ética não me permite ficar calado, fingindo tudo estar
bem, quando, na realidade, inocentes são ludibria
dos, humilhados, enganados e, ao mesmo tempo,
chantageados e ameaçados.

Na semana passada, usei desta tribuna para
enfocar a lei do desarmamento. Entre inúmeras abor
dagens e indagações, afirmei que apenas mais uma
lei em nada nos ajudará. Mais do que novas leis, pre
cisamos cumprir as que existem. Basta isto: cumprir
as leis!

, ---~---------,,---- -- ------
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Lei para crimes do colarinho branco já temos. Estes dois casos, o da falta de melhor educação
Indago eu: nós a cumprimos? Será mesmo que a e da desestrutura familiar, são vistos como as princi-
cumprimos? Se realmente fosse cumprida à risca, pais causas do incremento da delinqüência juvenil e
com todos os rigores previstos, doesse em quem do- do consumade drogas por largos segmentos da soci-
esse, talvez não estivesse aqui hoje a lamentar esse edade.
fato que denigre Roraima, causa mal-estar e indigna- O mundo moderno, capitalista e consumista por
ção às pessoas de bem e faz a revolta ocupar os co- excelência, de alguma forma também contribui para o
rações da esmagadora maioria dos roraimenses. crescimento da violência, principalmente a urbana. O

Há muito já é passada a hora de apenas punir jovem, mais suscetível ao consumismo, quando não
ladrões de galinhas, Sr. Presidente. adequadamente educado e ainda vivendo uma de-

Há muito, também, a comunidade não mais ace- sestrutura familiar, fica desnorteado com os rumos de
ita viver presa, atrás de grades, fechaduras e tarame- sua vida e, sem perspectiva futura, mais facilmente é
las, enquanto bandidos vagueiam livres e impunes influenciado e levado às práticas criminosas, do ga-
pelas ruas e avenidas. nho fácil, a maioria das vezes para a satisfação ímedi-

Todos os dias, quase a toda hora-não é mais ata de consumo.
novidade -, jornais, rádios e televisões noticiam vio- Sr. Presidente, meus nobres pares, é difícil no-
lência e maisviolência. E de todo tipo: corrupção, se- minar essa ou aquela situação como a causadora do
qüestro, assaltos, chacinas, estupros, assassinatos, mal da violência crescente, quase descontrolada, que
roubos, furtos, crime organizado, crimes do colarinho nos assusta e traz angústia.
branco, abuso de poder, abuso de autoridade, etc., Na verdade, é a soma de todos esses fatores e
etc... de tantos outros aos quais não me referi que provoca

Por que isso acontece? Por que esse crescente essa enxurrada de mazelas que, se não sanadas a
ritmo da violência nos últimos anos? Mera coincidên- tempo, causará tamanha erosão sob nossos pés,
cia? Por acaso? Será que os homens e as mulheres cujo desaguar será um mar de lama sem precedentes
deste País, sempre tão cordiais, alegres e generosos, e de difícil controle.
de repente decidiram optar pela violência? Não, meus Nos idos anos 80 -vejam V.Exas. que há mais
caros colegas. Claro que não. de 20 anos -, o Prof. Alcides Munhoz, à época Presi-

O comportamento humano não é direcionado dente da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná,
caprichosamente. Ao contrário, é sempre baseado já alertava esta Nação para esse mesmo mal. Em
em causas bem definidas, umas ostensivas, outras suas próprias palavras, assim resumiu: "O aumento
ocultas. da criminalidade violenta, mais uma vez, tem sua cau-

Muitas teorias tentam explicar a crescente vio- sa preponderante na situação socioeconômica a que
lência, que não é um mal apenas brasileiro. Ela está estão submetidas as classes mais humildes, em con-
no mundo inteiro. Diferenciada às vezes na forma, o seqüência de uma política de distribuição de rendas
fato é que esse mal se alastra de forma célere por profundamente injusta".
todo o globo terrestre. Essas palavras, passados mais de 20 anos, re-

Para essa violência uma palavrinha pode sinte- tratam nossos dias atuais.
tizar quase a totalidade de sua causa: impunidade. A E disse mais esse emérito professor: "O desem-
impunidade-não creio existir quem pense diferente - prego, o aumento do custo de vida, a miséria das fa-
é um estímulo para a prática de novos crimes, novas velas, a falta de assistência aos menores de idade /e-
fraudes, novos desmandos, novos abusos. vam ao desespero e à criminalidade. A revolta dos

Tal fato, havemos de nos conscientizar, leva os marginalizados em nosso sistema econômico-social
cidadãos ao desencanto, ao desespero e ao medo. E, leva ao uso generalízado de tóxicos e à ingestão de
nessa situação, estando o cidadão acuado e sem de- álcool para anestesiar as suas angústias, sobretudo
fesa, recrudesce a violência, pois novos estímulos à os jovens, aturdidos em face das contradições de
criminalidade também foram criados. nossa vida comunitária".

Outra teoria para a qual precisamos estar aler- Vale repetir também neste meu pronunciamen-
tas é a de que as dificuldades socioeconômicas da to, Sr. Presidente, a frase proferida por grande perso-
população, ao lado da falta de melhor educação e da nalidade brasileira, o Dr. Antônio Evaristo de Moraes
desestrutura familiar, são situações seriíssimas e ca- Filho, que literalmente afirmou: "O crime, entre nós, é
usadoras da crescente violência que nos cerca. o juro que a sociedade paga pela dívida social". Mais
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do que apenas lermos essa frase, deveríamos sobre
ela fazer profunda reflexão.

Sem dúvida, muita coisa mudou neste País nos
últimos 20 anos. Mas, sem dúvida também, muita coi
sa permaneceu e deveria ser mudada. Nossas políci
as, por exemplo, ainda mantêm os mesmos arma
mentos de 20 anos atrás.

Enquanto bandidos empunham AR-15, pistolas
automáticas, metralhadoras último tipo e até mesmo
granadas e bazucas, nossos policiais ostentam ve
lhos e enferrujados 38 e, no máximo, dependendo de
autorização prévia, metralhadoras antiquadas e pis
tolas semi-automáticas.

Quadrilhas altamente sofisticadas, os chama
dos especialistas do crime organizado, mantêm luxu
osas dependências em todo o território brasileiro, re
pletas de computadores e outras parafernálias de últi
ma geração, tudo exclusivamente voltado para o cri
me. De outro lado, os que combatem o crime organi
zado padecem com a falta do mínimo necessário para
o desenvolvimento de suas ações.

Enquanto bilhões e bilhões de reais passam por
"lavanderias" especializadas em lavar dinheiro sujo,
que também serve ao "cala-boca" de autoridades cor
ruptas, os que cuidam da segurança da sociedade
mal ganham para suprir as necessidades mais bási
cas de suas famílias.

Enquanto a bandidagem utiliza aeronaves, heli
cópteros e carros blindados, não é novidade encon
trarmos viaturas policiais paradas por falta de com
bustível ou falta de peças.

Paralelamente a tudo isso, ainda surgem as se
guintes perguntas: nossas polícias estão, de fato,
preparadas adequada e psicologicamente para as
inúmeras ações que exigem suas funções? A socie
dade se sente segura com a polícia que tem? Até
onde é verdadeira a afirmação social de que aqueles
que deveriam garantir a segurança do povo são seus
próprios algozes?

A meu ver, Sr. Presidente, tudo isso, todas es
sas afirmações e indagações apenas existem porque
entre nós impera a impunidade.

A continuar da forma que está, em menos tempo
do que se espera veremos a falência de nossas orga
nizações, nossas autoridades e, de roldão, a falência
total da organização social.

Confesso, Sr. Presidente, que não sei traduzir
em palavras o que virá após o caos.

A hora é de reflexão. Não a reflexão do poeta
que abraça o devaneio e deságua na utopia. Mas a

reflexão que leva à formatação de objetivos, à descri
ção de metas e à imediata ação.

Dói, e muito, essa manchete que afirma a exis"
tência de uma praga de gafanhotos a devorar o pouco
que Roraima possui.

Contudo, devo esclarecer que o termo "gafa
nhoto", pejorativo aos que se locupletam com o di
nheiro público, não serve aos humildes, que, engana
dos, assinaram sem saber as procurações que robus
teciam os bolsos dos corruptos.

Que a Polícia Federal, o Ministério Público e as
demais autoridades envolvidas na elucidação desse
grave fato que nos envergonha e mancha a história
do Estado de Roraima estejam abraçados ao bom
senso na hora de apontar responsáveis. Para evitar
injustiças, é preciso diferenciar incautos de vilões e
separar boa-fé de corrupção.

Milhares de inocentes foram envolvidos numa
malha suja voltada para o enriquecimento ilícito, dire
cionada para uma roubalheira infame.

Homens e mulheres, em sua maioria humildes e
necessitados, foram ludibriados em sua boa-fé. Mere
cem, portanto, total, irrestrita e absoluta proteção do
Estado.

Na Bíblia, as palavras de Isaías e Naum pare
cem ter sido escritas para definir esse momento de
tristeza pelo qual passamos.

Isaías, no capítulo 24, versículos 5 e 6, profeti
za: "A terra está contaminada por causa dos seus mo
radores. Desobedeceram as leis, mudaram os estatu
tos e quebraram a aliança etema. Por isso, a maldi
ção consome a terra. Os que nela habitam se tomam
culpados. Portanto, serão queimados os moradores
da terra e poucos homens testarão".

Naum, no capítulo 3, alerta-nos: "Ai da cidade
ensangüentada! Ela está toda cheia de mentiras e de
rapina. O fogo ali te consumirá. A espada te extermi
nará e, como gafanhotos, te consumirá".

Mais não preciso dizer, Sr. Presidente.
Que Deus tenha piedade das almas dos que

corrompem e disseminam a torpeza entre homens e
mulheres de bem.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação.
O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.

~~---~--~--- - -,--" .._--_. ~~~~
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o SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais
de 420 Deputados já votaram. A votação já se arrasta
por algum tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
atender ao pedido de V. Exa. Vou encerrar a votação.

O SR. EDUARDO PAES- Então, não recorrerei
à Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Jamil Murad. (Pausa.)
Deputado Roberto Jefferson, V. Exa. votou?

(Pausa.)
O SR. JAMIL MURAD - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JAMIL MURAD (PCdoB - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acom
panho meu partido. Voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Jamil Murad, qual é o partido de V.Exa.?

O SR. JAMIL MURAD - Sr. Presidente, meu
partido é o PCdoB, com grande honra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação. Anuncio o resultado.

VOTARAM:
SIM 333
NÃO 88
ABSTENÇÃO 00
TOTAL 421

É MANTIDO O DISPOSITIVO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 41/2003 - DVS Nº 1 PSDB
INCISO 11 DO § 2º DO ART. 149 DA CF (ART 1º DA
EMENDA AGLUTINATIVA)
Início Votação: 16/09/200320:46
Fim Votação: 16/09/200321 :09
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha -17:42

Resultado da Votação
Sim 333
Não 88
Total da Votação 421
Art. 171
Total Quorum 422
Obstrução 7

Orientação

PT -Sim
PMDB-Sim
PFL - Não
PSDB- Não
PTS-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSS-Sim
PDT -Sim
PCdoS-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastbr Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Não
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Sim
Jader Barbalho PMDB Sim
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
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Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 15

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Total Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Tota PP Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Não
Homero Barreto PTB Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 18

PIAuí

Átila Ura PSDB Não
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Obstrução
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
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Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Eniva!doRibeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Luiz Couto PT Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PTB Sim
José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Renildo Calheiros pedoB Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 19

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca. PP Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47623

João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Não
Mendonça Prado PFL Obstrução
Total Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Fábio Souto PFL Não
Félix Mendonça PTB Não
Fernando de Fabinho PFL Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Sim
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 37

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Não
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Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Não
Edmar Moreira PL PLlPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Sim

Geraldo Thadeu PPS Sim

Gilmar Machado PT Sim

Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PTB Sim

João Magno PT Sim

João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim

José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim

Márcio Reinaldo Moreira PP Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Não
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Roberto Brant PFL Não
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 42

EspfRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
Manato PDT Sim
Nilton Baiano PP Sim
Total Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PLlPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Não
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSOB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSG Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Sandro Matos PMDB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMOB Sim
Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

(*) Jamil Murad PCdoB Sim
Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
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Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PP Sim
CláudioMagrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio POT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela. Duarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Uma PTB Sim
Paulo Kobayashi PSOB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizir"lho PT Sim
Ricardo Iza.r PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim

Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Não
Total São Paulo: 60

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Jorge Pinheiro PL PUPSL Sim
José Roberto Arruda PFL Não
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Carlos Alberto Leréia PSOB Não
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSDB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Roberto Balestra PP Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Obstrução
Total Goiás: 15
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
Murilo Zauith PFL Não
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
Affonso Camargo PSDB Não
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Dra. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 30

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Ivan Ranzolin PP Sim

João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Não
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci PDT Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Veda Crusius PSDB Não
Total Rio Grande do Sul: 24

(*) Votos Declarados ao Microfone Durante a Vota
ção por Impossibilidade de Registro no Sistema Ele
trônico de Votação

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa Requerimento de Destaque para Vo
tação em Separado nQ 2, da bancada do PFL:

Senhor Presidente, requeremos, nos
termos do art. 161, I e § 2Q do Regimento
Interno, destaque para votação em separa-



o SR. IVAN RANZOLIN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, passo às
mãos de V.Exa. relatório da delegação parlamentar
que compareceu aos Jogos Pan-Americanos. A dele
gação foi composta pelos Deputados Gilmar Macha
do, Augusto Nardes e por mim.

Sr. Presidente, faço um convite a todos para
que, amanhã, a partir das 1Oh, compareçam à sessão
solene que, por iniciativa de V.Exa., vai premiar os
atletas. Todas as confederações que participaram
dos jogos e o Presidente do coe estarão presentes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Obrigado, Deputado Ivan Ranzolin.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para falar contrariamente, concedo a palavra ao no
bre Deputado Luiz Sérgio. Destaque de supressão
modificado pelo art. 1º da emenda aglutinativa

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o relatório do Deputado Vir
gílio Guimarães é a incorporação de amplo processo
de negociação entre Lideranças desta Casa, Gover
nadores e Prefeitos de Capitais.

Por essa. razão, somos pelo texto e contra o
destaque apresentado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado José Thomaz Nonô, que falará a favor do desta
que.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, faço questão de dizer que o encaminhamen
to dessa votação não se trata de nenhuma tentativa
de obstruir ou prolongar o debate.

Quero louvar o poder de concisão do meu ante
cessor, que, negando a proposição do PFL, diz tra
tar-se de acordo com Governadores e Lideranças.
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do do § 1º do art. 155 da Constituição, mo- Não é bem verdade, Sr. Presidente,Sras. e Srs. De-
dificado pelo art. 1º da Emenda Aglutinativa, putados.
de 2 de setembro de 2003, para suprimi-lo Quero pedir aos Srs. Deputados que olhem com

atenção o que estamos votando nesse dispositivo.
(Somente os incisos IV e V da Emenda Estamos fazendo do Imposto de Transmissão Causa
Aglutinativa nº 27). Mortis ou da doação, em primeiro lugar, um imposto

Sala das Sessões, em 3 de setembro progressivo. E, em segundo lugar, retirando essa
de 2003. - Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do competência do Senado Federal e dando a uma lei
PFL. complementar futura a possibilidade de distinguiren

tre alíquotas.
Srs. Deputados do Governo, da Oposição, Srs.

Deputados de bom senso, imposto de transmissão
progressivo só 4 países no mundo utilizam. Vamos
admitir que, num espasmo de inteligência, pudésse
mos ser o quinto e que esse imposto progressivo ge
rasse algum ganho expressivo para a sociedade bra
sileira. Particularmente, não acredito, como não acre
dito no efeito redistributivo da reforma como um todo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estabe
lecer agora distinção de alíquota em razão do paren
tesco é algo que não existe em lugar nenhum do pla
neta. Se eu doar para minha amante, pagarei 2%; se
doar para minha mulher, 3%; se doar para um inimi
go, 5%. E assim por diante.

Na reforma previdenciária foram apenados a vi
úva, o velhinho, o aposentado. Talvez por coerência
lógica surrealista se vá agora atormentar o defunto.

Sr. Presidente, é um Imposto Mortis Causa, no
qual o nobre Relator, ou quem quer que fez essa coi
sa - porque não acredito que isso tenha sido de auto
ria do Relator -, institui alíquota diferenciada em razão
do parentesco.

Sras. e Srs. Deputados, não permitam essa bar
baridade! O Supremo vai derrubar isso na primeira
penada, porque é, perdoem-me a palavra grosseira,
burrice. Não é nadaalém de burrice. É a descrição in
tuitu personae, em flagrante contradição com o art. 5º
da Constituição.

Vamos respeitar o nosso voto, a nossa inteli
gência, a nossa lucidez!

Notem que não encaminhei nada sobre essa re
forma tributária. Votei contra toda a reforma, por não
acreditar nela. Mas respeito quem pense o contrário.
Essa é uma contribuição tão original quanto pouco in
teligente, tão criativa quanto ilegal, tão bonita quanto
depreciativa da inteligência de V.Exas. Ainda virá
gente aqui justificar.

Desafio o Relator, o Líder de qualquer partido,
qualquer Deputado da base a me justificar por que os
Impostos de Transmissão Inter Vivos ou Mortis Cau
sa têm de ser diferentes em razão do parentesco. Na
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certa, alguém aqui tem preconceito contra primo,
mãe, namorada, vizinho, contra mim. Só isso justifica
ria essa aberração.

Srs. Deputados, pensem no que estão fazendo.
Pensem no ridículo a que se estão submetendo.
Quem fala, repito, não é o advogado da Oposição,
não é o promotor, não é coisa nenhuma. É alguém
que respeita o seu mandato, a sua cabeça, sabe ler e
escrever e não vai compactuar, repito, com essa bur
rice institucional e inoportuna.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço ao
Departamento de Taquigrafia que retire a palavra
"burrice", porque o Deputado José Thomaz Nonô re
fere-se ao relatório, e o Deputado Virgílio Guimarães
tem respeito por toda esta Casa. Acho ofensiva a for
ma com que S.Exa. utilizou a palavra "burrice", refe
rindo-se ao relatório.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Luiz Sérgio, não foi intenção do Deputado
José Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou
retratar-me explicitamente. Não quero cometer injus
tiça com ninguém.

Retiro a palavra "burrice". Se isso ofende al
guém, retiro. As autocríticas são dolorosas. Deixe
mos isso como, digamos assim, dificuldade de ex
pressar corretamente o pensamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para falar contra a matéria, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, nós, da base, vo
tamos pela manutenção do texto. Contra o destaque.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado José Roberto Arruda, que falará a favor da maté
ria.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há pouco conversei com o Relator da ma-

téria, Deputado Virgílio Guimarães. E com a autoriza
ção do Líder José Carlos Aleluia conversei também
com o Líder Aldo Rebelo.

Trago a esperança de que possamos neste item
fazer um acordo suprapartidário.

Da maneira como está, esse imposto, indepen
dentemente de ser ou não inteligente, não produz
efeitos. É o imposto da sogra, porque varia de acordo
com o grau de parentesco, provavelmente o maior va
lor vai ficar para a sogra, e elas não merecem isso - a
minha vai pagar o menor. É um imposto terrível.

Peço ao Deputado Virgílio Guimarães, que está
fazendo as devidas consultas às Lideranças partidári
as, para chegarmos, talvez em 5 minutos de discus
são, a um entendimento. Ele é inexpressivo, não arre
cada nada, os ricos, donos de grandes patrimônios,
vão fugir para não transferi-lo e, mais uma vez, a clas
se média será penalizada.

Imaginem uma pessoa que tenha apenas uma
casa. Quando ela morrer, vai ter de pagar 15% para a
casa ficar para a viúva. Isso não é razoável, não faz
parte da estrutura da reforma tributária.

Peço licença, Sr. Presidente, para chamar a
atenção dos Srs. Deputados que estão de acordo e
os que não concordam com a reforma tributária. Nes
se item, talvez possamos fazer um grande entendi
mento suprapartidário. Primeiro, esse imposto é esta
dual e nenhum Governador está pedindo por ele, por
que não vai utilizá-lo. Segundo, ele é progressivo por
grau de parentesco. Como vamos defini-lo? Filho é
mais ou menos que neto? Não há definição possível
no âmbito da legislação.

O Deputado Eduardo Paes está preocupado - e
com razão - de como ficaria previsto em lei a alíquota
da sogra. Na verdade, isso é um absurdo.

Quero atestar o esforço do Deputado Virgílio
Guimarães, que colocou esse item como possibilida
de de maior arrecadação estadual. Só que ela não
ocorrerá, por um simples motivo: a legislação estadu
al, prevista no texto constitucional, dificilmente vai au
mentar as alíquotas já existentes.

Sr. Presidente, vamos para um caso real. Um
pai de família humilde, de classe média, com poucas
posses, com uma casa ou um lote, morre. Pois bem. A
família já sofreu a perda humana e ainda vai ter que
pagar, de castigo, 15% pelo pai ter morrido? Ou seja,
pobre no Brasil vai ficar proibido até mesmo de mor
rer.

Por isso, estou fazendo um apelo, em seqüên
cia aos entendimentos que já tive com o nobre Rela
tor Virgílio Guimarães e o nobre Líder Aldo Rebelo,
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para - quem sabe? -, em um acordo suprapartidário,
retirarmos essa emenda, essa afirmação da reforma
tributária, que não faz parte da estrutura da reforma
proposta, não acrescenta arrecadação e ainda vai cri
ar pânico na classe média brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Antes de esta Presidência consultar as Lideranças
sobre como votará cada bancada, concedo a palavra
ao nobre Relator, Deputado Virgílio Guimarães, que
dispõe de 1· minuto para explicar esse item específico.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, de modo especial aos que, neste momento,
teceram críticas, quero dizer que esse, de fato, foi um
ponto difícil, apesar de não ser o essencial da refor
ma: como ajustar os impostos sobre patrimônio, na
perspectiva - eu diria - muito mais de justiça social do
que de capacidade arrecadatória.

Temos, nesse caso, uma situação bastante
complexa. O IT81, que é uma transmissão inter vivos,
é um tributo municipal. Tínhamos o Imposto sobre
Heranças, que inclui também as doações, imposto
estadual, mas com alíquotas nacionais, portanto, um
sistema bastante complexo. Estabelecemos o ITBI
progressivo.

Ora, como fazer o ajuste dessas diferentes va
riáveis e, ao mesmo tempo, tranqüilizar o contribuin
te? O esforço que fizemos foi bastante grande. Come
çamos tirando a progressividade do Imposto sobre
Grandes Fortunas, até porque não é necessário ha
ver uma alíquota para grande fortuna, com outra mai
or para enorme· fortuna e .outra para estratosférica for
tuna. O importante é implantar.

Nesseca$o, como é possível, na gradação de
parentesco, com as doações e depois de feitas as do
ações, quando houver a transmissão causa mortis,
fazer a regressão, inclusive, nos valores? Julgamos
que esse critério daria a possibilidade de fazer com
que a doação pudesse ser calibrada também com a
transmissã? inter vivos. Ou seja, fizemos o aperfeiço
amento.para,.as condições brasileiras das diferentes
esferas da Federação com a desvinculação do causa
mortis da doação e estabelecemos esse mecanismo
para diminuir as possibilidades de simulação.

Essa foi a adaptação feita. Claro que à lei cabe
rá o ajuste adequado.

Por último, estabelecemos também um teto. Ha
via uma preocupação muito grande sobre a adoção
no Brasil de~lfquotas muito elevadas. A partir de dis
cussões, estabelecemos o teto de 15% para garantir

a herança das classes médias e das pessoas mais
pobres. Depois haveria uma progressividade, sem
atingir níveis de inviabilidade.

A inovação que esse sistema traz, no Brasil, em
relação a outros países decorre dessa particularida
de: ITBI, municipal, com progressividade, e o Imposto
sobre Heranças e Doações, estadual, com alíquotas
nacionais. Permitimos essas flexibilizações para que
a lei possa dar uma solução mais ajustada. No Brasil,
tivemos o cuidado de inovar. Pareceu-nos ser bastan
te adequado fazer desse um imposto justo, sob o pon
to de vista da redistribuição patrimonial.

O SR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - Em
votação os dispositivos destacados:

"Art. 1º .

'Art.155 .

1º .
IV - será progressivo:
V - terá alíquotas definidas em lei

complementar, com limite de quinze por
cento, admitida a diferenciação de alíquotas
nas transmissões por doação, por causa
mortis e em razão do grau de parentesco'.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Passo a ouvir as bancadas.

Como vota a representação do PSC, partido
que foi constituído hoje, conta com 7 Deputados na
sua base, e cujo representante é o Deputado Carlos
Willian, de Minas Gerais?

O SR. CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros
colegas, aproveitamos a oportunidade para comuni
car que alguns Deputados de vários partidos se trans
feriram para o Partido Social Cristão. Somamo-nos
ao Deputado Zequinha Marinho, que era o único Par
lamentar do PSC nesta Casa, e a partir de hoje já con
tamos com o Deputado Renato Cozzolino, que já era
do PSC. Neste momento, temos na Casa 6 Deputa
dos em nosso partido, amanhã serão 8 Deputados.
Queremos que a nossa bancada cresça bastante
para colaborarmos com a base do Governo.

A Liderança vota "não",
Acompanhando a votação e o Líder Aldo Rebe

lo, nós, da base governista, votamos "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Obrigado.
Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz?



"Mantenha viva a indignação.
Verifique periodicamente se você é

mesmo de esquerda.
Adote o critério de Bobbio.
A direita considera a desigualdade so

cial tão natural quanto a diferença entre o
dia e a noite; a esquerda a encara como
uma aberração a ser erradicada.

Verifique periodicamente se você é
mesmo de esquerda, você pode estar con
taminado pelo vírus social-democrata, cujos
principais sintomas são usar métodos de di
reita para obter conquistas de esquerda.

Em casos de conflito, desagradar os
pequenos para não ficar mal com os gran
des."

Sr. Presidente, tenho a ligeira sensação de
que meu querido amigo, Deputado Virgílio Guima
rães, leu este mandamento dos militantes de es
querda. Este é mais um ponto da reforma tributária
jogado para a platéia, mais ou menos parecido com
o Imposto sobre Grandes Fortunas: é bonito tê-lo in
serido no texto constitucional, mas não é colocado
em aplicação porque é muito ruim e porque imposto
sobre patrimônio só é pago pela classe média, que
não consegue mecanismos legais ou contratar gran
des advogados para fugir da tributação, até quando
está morrendo tem de pagar imposto causa mortis.

O tributo faz parte da nossa liberdade e aceita
mos fazer sacrifícios para garantir o que nos resta
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O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or- O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
demo Sem revisão do orador.) - O Partido Verde vota ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
"sim". PP vai votar "sim", respeitando, evidentemente, os

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - membros da bancada que têm posição contrária.
Como vota o PRONA? (Pausa.) Estamos conscientes de que, na lei complementar,

Como vota o PCdoB? vamos definir exatamente a progressão.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Como vota o PTB, Deputado Milton Cardias?
PCdoB vota "sim". O SR. MILTON CAROlAS (PTB - RS. Pela or-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
Como vota o PDT? vota "sim".

O SR. DA. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos manter o Como vota o PSDB, Deputado Eduardo Paes?
texto do Relator, porque a supressão do § 1Q não per- O SA. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-
mite a progressividade no Imposto sobre Heranças, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
tampouco permite que haja uma lei complementar tive oportunidade de receber da minha querida amiga
que possa estabelecer a alíquota com um teto de até Senadora Serys, em meu gabinete, manual que con-
15%. tém 10 conselhos para os militantes de esquerda.

Portanto, o PDT vai acompanhar a explicação Vou encaminhar o voto do PSDB, lendo seu primeiro
do Relator Virgílio Guimarães e votar "sim". ponto:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Dr. Hélio, desejo esclarecer que na realidade
não é o § 1º, mas somente os incisos IV e V do § 1º.

Como vota o PSB?
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSB entende que o atual sistema tributário brasileiro
é extremamente regressivo. É boa iniciativa este rela
tório garantir progressividade ainda não tão elevada,
em função não só do valor da herança, mas também
do grau de parentesco. Na lei complementar, vamos
ter oportunidade de discutir em que nível vai se dar
essa progressividade.

Portanto, o PSB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PPS?
O SR. GERALDO THADEU (PPS - MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPS vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PL?

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Partido Liberal estudou exaustivamente o texto
para chegar a uma definição. Neste plenário, acaba
mos de dirimir algumas dúvidas dos nossos Parla
mentares.

Por essa razão, encaminhamos, consciente e
inteligentemente, o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP?
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dela. O PSDB encaminha o voto "não", por entender
que se trata de medida inócua e boa para atender ao
manual, mas não resolve os problemas do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, pelas razões que já expus na tribuna, o PFL vota
"não".

Rico não pagará, a classe média ficará ame
drontada com isso, eo Estado não arrecadará. O im
posto foge da tradição tributária brasileira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB, Deputado Osmar Serraglio?

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
mais uma vez percebemos a dificuldade que temos
para efetivamente praticar a isonomia, que está em
tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os
desiguais. É evidente a diferença entre os que possu
em muito e os desafortunados.

O PMDB, pensando na justiça tributária, enca
minha0 voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Nelson Pellegrino?

O SR.NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como já foi aqui assinalado, o sistema tributário brasi
leiro é extremamente· regressivo. Esta reforma pro
põe nele inserir oprincípio da progressividade. É, por
tanto, muito importante.

A transmissão é também instrumento de justiça
social. No mundo inteiro o sistema tributário é utiliza
do para melhor repartir renda e riqueza. Assim, ao se
elevar a alíquota paraaté 15%, permitindo que lei, de
pois, estabeleça quem vai pagar essa ou outras me
nores, vamos abrir o caminho para estabelecer justi
ça social no sis,tema tributário brasileiro.

Nossa bancadavai votar, com muita satisfação,
essa emenda, que começa a reverter o sistema tribu
tário brasileiro.

A bancada do PT vota "sim".
O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota a Liderança do Governo?
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sernrevisãodo orador.) - Sr. Presidente, a Li
derançadoGoverno, com tranqüilidade, pede a sua
base que vote pela manutenção do texto. Estamos
construindo a progressividade. Projeto de lei virá à
Casa para que possamos deliberar. Aqui só estamos
apontando o preceito.

Por isso, a Liderança do Governo solicita o voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO IZAR (PTB - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
uma declaração de voto.

Sr. Presidente, meu partido, o PTB, faz parte da
base do Governo e tem votado a seu favor. Em todo
esse período, também tenho votado com o Governo.
Mas, neste caso específico, vou votar "não", por di
versas razões.

Em primeiro lugar, se existir esse imposto, va
mos depender de lei complementar. Estou há 16 anos
nesta Casa. Tenho certeza de que ela não virá, conti
nuará havendo o teto de 15%, e caberá aos Governa
dores fixá-lo. Se hoje, com 4%, muitas famílias não
têm condições de pagar, imagine com 15%.

Na condição de integrante e de coordenador da
Frente Parlamentar da Habitação e Desenvolvimento
Urbano, considero isso verdadeiro absurdo. Até a
construção civil vai diminuir sua produção, porque o
brasileiro, por se preocupar com o futuro, compra
imóvel, pensando nos filhos e netos. Como vão pagar
15%? Muitas pessoas que receberem imóveis de he
rança não vão ter condições de pagá-los.

Por isso, não acompanho o meu partido e voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que estão em
outras dependências da Casa que venham ao plená
rio, porque estamos em processo de votação. Quanto
mais rápido votarmos os 2 destaques restantes, mais
cedo iremos embora.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
tempo da sessão se esgotou. Não levantei a questão
antes da votação justamente para não prejudicar seu
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andamento, mas acredito que a próxima ocorrerá em
outra sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Moroni Torgan, a sessão se iniciou às
16h35min e se encerraria às 20h35min; foi prorroga
da por uma hora - terminaria às 21 h35min. No seu
início, para confecção da ata, ela foi suspensa por 7
minutos. Portanto, esta sessão irá até as 21 h42min.

Como estamos em processo de votação, vamos
exauri-lo. Posteriormente, convocaremos outra ses
são.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui o
autor, na Constituinte, de um dos DVS do Partido dos
Trabalhadores - naquela ocasião, o Presidente Lula
era o Líder da nossa bancada -, que propunha tirar o
direito de herança dos Direitos e Deveres Individuais
para inseri-lo na Ordem Econômica.

Nossa Constituição é do final do século XX, de
1988. O direito de herança está fixado como inaliená
vel no capítulo dos Direitos e Deveres Individuais, art.
5º, e a maioria dos brasileiros não têm direito nenhum
à herança. Ao tributá-lo e fixá-lo como direito da
Ordem Econômica, o Governo brasileiro reconhece o
direito de herança, mas lhe dá a destinação correta,
que permite à justiça social ampliar as áreas de igual
dade entre os brasileiros. Esse é o objetivo deste dis
positivo, com a cautela de que, voltando a sua discus
são, possamos aperfeiçoá-lo.

Na verdade, deveríamos trabalhar para que o
direito de herança saísse do art. 5º da Constituição.
Ali tem de estar o direito à vida, à liberdade, à mani
festação de opinião, à inviolabilidade de domicílio.
Esses são direitos e garantias individuais que a De
claração dos Direitos Humanos da Nações Unidas fi
xou como áreas de igualdade, e o sistema democráti
co no mundo deve lutar para aperfeiçoá-los.

Apelo para os colegas no sentido de que contri
buam para elevar a qualidade da legislação brasileira.

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o PRONA vota "não".

O SR. ARV VANAZZI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARV VANAZZI (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está se ten
tando passar a idéia de que, com esse DVS e com
essa proposta de reforma tributária, quem pagará im
posto·sobre herança será a população de baixa ren
da. Quem afirma isso não conhece o Brasil.

Neste País, dois terços da população não têm
documento da propriedade onde mora, pois vivem em
áreas irregulares, e 54 milhões de pessoas vivem
abaixo da linha de pobreza. Portanto, a afirmação de
que a população de baixa renda é que vai pagar im
posto sobre herança é uma tentativa de enganar a po
pulação.

Com essa reforma, os que têm mais proprieda
des vão pagar uma alíquota maior, até 15%. É preciso
esclarecer à população esse detalhe. Não é possível
aceitarmos que esse tipo de informação, sem veraci
dade, seja passada à população brasileira.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero fazer um registro muito
importante.Hoje, mulheres, donas de casa, represen
tando 15 Estados, vieram a Brasília conversar com o
Ministro da Previdência e apresentar proposta de
concessão de aposentadoria para as donas de casa.

S.Exa. se mostrou sensível e disse que o Go
verno está disposto a discutir a inclusão social, o re
conhecimento do trabalho das mulheres. Elas, ou não
tiveram oportunidade de ter outra função ou foram de
mitidas de fábricas, de lojas. Ficaram em casa crian
do seus filhos, realizando afazeres domésticos, ou
trabalharam em escolas, ou desenvolveram trabalho
voluntário na comunidade, e nunca foram reconheci
das como trabalhadoras e cidadãs. As instituições pú
blicas fecharam as portas para elas.

Agradeço ao Sr. Ministro Ricardo 8erzoini por
tê-Ias recebido e ao Presidente João Paulo Cunha,
por ter tido a sensibilidade de conversar com elas no
Salão Verde. Há frases, Deputado João Paulo, que
vão ficar marcadas na história da Câmara e dessas
mulheres. V.Exa., com toda sensibilidade, disse que
esta Casa estava recebendo proposta de muita gran
deza. Elas querem entrar num espaço machista, que
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muitas vezes lhe fechou as portas. É pequeno o nú
mero das Deputadas que, nesta Casa, conseguiram
um espaço. Estamos buscando apoio de vários Parla
mentares, não só do nosso partido, mas também dos
que têm um horizonte maior, como V.Exa, Sr. Presi
dente, que teve essa consideração conosco.

V.Exa. pode ter certeza de que o País tem um
outro jeito, um outro olhar, que nos faz lembrar da
época em que Florestan Fernandes, então Deputado
Federal, referindo-se à luta das trabalhadoras rurais,
disse: '~/uz é outra. As excluídas vieram para cá não
para pedir favor, mas para. lutar pelos seus direitos':
Esta Casa e oPals reconheceram esse fato. A inclu
são de mulheres trabalhadoras rurais no sistema de
aposentadoria foi a maior justiça social que se fez no
País.

Este é um novo momento, é o momento de fazer
outra inclusão, outro reconhecimento de mulheres
que deram tanto do seu trabalho para o País e que até
agora não têm direito nem à proteção social, nem à ci
dadania.

Deputado João Paulo Cunha, hoje há 500 comi
tês organizados. As mulheres vão voltar para os Esta
dos e fazer muito mais. Esse projeto, em 22 Estados,
não é mais nosso, mas das mulheres brasileiras e dos
homens que têm sensibilidade à inclusão social, ao
respeito, à cidadania, à questão das mulheres. Che
gou a hora de elas quebrarem o silêncio e dizerem:
"Temos nome, endereço, contribuímos para a riqueza
do Brasil e pedimos que reconheçam nossa luta':

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
() SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
OSR. ZONTA (PP - SC. Pela ordem. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, causou-me estra
nheza informação publicada na Folha de SPaulo, do
dia 11 de setembro,.que tratada relação do BNDES
com o Frigorífico Chapecó, que se encontra em liqui
dação e para0 qual se está buscalido uma saída. A
informação foi dada pelo Ministro da Pesca, José
Fritsch, ao Prefeito de Chapecó: o Ministro da Casa
Civil, José Dirceu, mandara confirmar que o Governo
autorizou o BNDES a perdoar 96.8% da dívida do fri
gorífico.

Trata-se de perdão para uma empresa multina
cionaI argentina, do Grupo Macri. Em momento al
gum, pequenos agricultores e empresários tiveram
perdão de suas dívidas com qualquer banco.

Não é possível aceitar a informação do Ministro
da Pesca de que perdoarão nada mais nada menos
do que 500 milhões de reais do Grupo Macri. Essa no
tícia deve ser investigada com muita propriedade.

O SR. PAUDERNEY AVElINO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEYAVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar que o meu não-voto no painel não sig
nifica obstrução. Estou acompanhando o partido e
gostaria de registrar o meu voto "não".

Em função de problemas nas minhas digitais,
não estou conseguindo registrar meu voto no painel.
Peço à Mesa que me ajude a fazer novo registro da
minha digital.

Sr. Presidente, o meu voto é de acordo com a
orientação do Líder do PFL, portanto, "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

O SR. NfLTON CAPIXABA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, eu não estava aqui. Voto de acordo
com o meu partido, o PTR

Muito obrigado.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. DepUtados,. quero relembrar que, por
ocasião da reforma da Previdência, vários Deputa
dos, inclusive eu, apresentamos diversas emendas
ao Relator José Pimentel. Com os membros da Co
missão Especial, S.Exa. elaborou o projeto que vota
mos e que agora tramita no Senado Federal.

Sr. Presidente, mais de 30 milhões de trabalha
dores brasileiros têm nome, endereço, pai, mãe e fi
lhos para sustentar. Essas pessoas - que também fa
zem a economia do Brasil, praticamente um número
igual ao dos que recolhem a previdência em forma de
carnê ou têm a carteira de trabalho assinada, que são
mais ou menos a metade dos brasileiros sem seguri
dade social-, apeSar de terem nome, serem donas de
casa, pais de famnia, não foram incluídas. Porém, o
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Relator José Pimentel, vendo a importância disso e a
inclus.ão que precisaria ser feita, sugeriu que aos bra
sileiros que, a partir da promulgação da reforma, pa
garem à Previdência 8% do salário mínimo - hoje cor
responde a R$ 20,00 - durante 15 anos não consecu
tivos, será dado o direito a aposentar-se com 1 salário
mínimo quando alcançar 60 anos a mulher e 65 anos
o homem.

Agora, Sr. Presidente, causa-me estranheza um
grupo de Deputados do PT - ainda hoje, vi esse grupo
reunido e acompanhado do Ministro Ricardo Berzoini
- falar em aposentadoria da dona de casa. Qual é o
projeto sobre a aposentadoria da dona de casa, que
tramita paralela e saudosamente, conforme a mania
do PT de buscar algum movimento social? Causa-me
estranheza o fato desse projeto não ter sido apresen
tado ao Relator José Pimentel. Por que não é apre
sentado no Senado para que seja de fato incorporado
à PEC? Por que esse grupo de Deputados do PT bus
ca essa gestação impossível de acontecer? Será que
o Relator José Pimentel quer criar uma outra ilusão
para os que foram excluídos?

Sr. Presidente, não poderia deixar de manifes
tar minha indignação com essa atitude.

A PEC sobre a reforma da Previdência está sen
do apreciada pelo Senado. Basta esse projeto ser in
corporado à proposta aprovada nesta Casa. Não é
preciso fazer movimentos de mulheres inocentes.
Elas acham que vão ganhar, mas não vão. Acham
que os Deputados do PT estão falando a verdade,
mas é um engodo. Vai parecer que outros Deputados
não estão dando importância às mulheres e às donas
de casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Sras. e Srs. Deputados, depois de conversar com o
Líder do Governo e o Líder do Partido da Frente Libe
rai, a Mesa vai fazer a seguinte sugestão de encami
nhamento do processo de votação: votaremos os 2
últimos destaques de forma tranqüila - não haverá
encaminhamentos - e será convocada sessão extra
ordinária para amanhã, a partir das 12h, para votar
mos as emendas aglutinativas, desde que não haja
obstrução. O PFL apresentará sua posição política
com relação a cada emenda, como também o PSDB
e outros partidos, e iremos diretamente ao voto.

Portanto, havendo concordância dos Líderes,
podemos combinar com a Casa para votarmos esses
2 últimos destaques rapidamente e retomarmos os
trabalhos amanhã, às 12h.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA- Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o fato de V.Exa. ter sido fiel não envolve o mérito
da matéria. O PFL entende que esse projeto não ser
ve ao Brasil porque aumenta a carga tributária, não
contribui para o desenvolvimento, mas aceita o pro
cedimento proposto por V.Exa.

Acho que isso inclusive ajuda a população a en
tender o que está se passando nesta Casa e a acom
panhar melhor nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está absolutamente claro que não envolve o mérito,
mas somente o procedimento.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nome dos partidos da base do Governo, encaminho
favoravelmente ao acordo proposto pelo PFL e anun
ciado por V. Exa., desde que também não esteja inclu
ído o mérito, em que não há acordo entre o Governo e
o PFL. Estamos votando uma reforma tributária para
a qual o PFL não deu uma única contribuição até ago
ra. Trata~se de reforma que desonera a produção, es
timula o investimento, amplia as exportações, acaba
com a guerra fiscal. Lamentavelmente, nos 8 anos em
que esteve no poder, o Partido da Frente Liberal não
conseguiu remover um único obstáculo para que o
País tivesse uma reforma tributária que possibilitasse
a retomada do crescimento da nossa economia.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
cordamos com o procedimento porque entendemos
que não envolve o mérito, sobre o qual o PSB tem en
tendimento firmado: o acordo feito quando daaprova
ção do parecer do Deputado Virgílio Guimarães.

Portanto, estamos de pleno acordo com a pro
posta que V.Exa. apresentou ao Plenário.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB, que não participou da discussão deste acordo,
tem desde a semana passada um acordo de procedi
mento estabelecido com o Governo a partir da incor
poração, por intermédio de emenda aglutínativa, de
alguns itens considerados importantes na reforma tri
butária, principalmente no que diz respeito ao contrí
buinte. Cito o caso do Super-SIMPLES, emenda do
PSDB aprovada e incorporada ao relatório do Depu
tado Virgílio Guimarães.
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Quero deixar bem claro que o partido aceita o
acordo de procedimento, mas mantém seus desta
ques e os encaminhamentos. Também espera que
esses entendimentos sejam no sentido de melhorar a
qualidade da reforma tributária que vem tratando de
interesses outros que não os do contribuinte.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PTB concorda que esse é o processo certo para
terminarmos a votação da reforma tributária.

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se fi
zermos uma associação entre as reformas previden
ciária e tributária, chegaremos à seguinte conclusão.
Pensemos num casal em que o homem é servidor pú
blico.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Bolsonaro, poderia primeiro ouvir os Líderes
quanto ao acordo? Trata-se dos procedimentos para
as votações de hoje e amanhã. Como V.Exa. está fa
lando sobre o mérito, daqui apouco lhe concederei a
palavra.

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
caso o servidor venha a falecer, a viúva terá um redu
tor de 30%, terá desconto previdenciário e ainda pa
gará Imposto de Renda. Se ele morar num aparta
mento que valha 100 mil reais, a viúva precisará ar
ranjar 15 mil reais para ficar com este apartamento.

Lembro aos colegas mais da direita que nos paí"
ses comunistas não existe a figura da propriedade, e
V.Exas. estão acabando com ela.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
TemV.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como o
acordo diz respeito ao procedimento que permitirá a
votação mais rápida, pois não envolve o mérito, so
mos favoráveis ao procedimento.

O SR. NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
também concorda com os termos do acordo exposto
por V.Exa. e saúda a possibilidade de voltarmos a pa
drões mais civilizados de procedimento e processo
de tomada de decisão da Casa.

Aproveito a ocasião para registrar que é muito
saudável para a democracia e para a saúde dos Par
lamentares que, a partir do acordo de procedimentos,
evitemos a vigília da madrugada, que começava a se
transformar num hábito pouco saudável para o Parla
mento.

O PPS não apenas concorda com os termos do
acordo, mas também adere a ele com entusiasmo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Celso Russomanno, como vota o PP?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
cordamos em vota.r as emendas aglutinativas ama
nhã e terminar as duas votações que restam.

Peço aos Srs. Deputados que fiquem no plená
rio para votarmos rapidamente essas duas emendas
e completarmos as votações.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Manato, como vota o PDT?

O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT também
concorda com o procedimento que, além de justo, de
veria ter sido adotado há mais tempo por ser mais
produtivo. Não se trata do mérito.

Apesar de o PDT e o PFL terem posições diver
gentes, concordamos com o procedimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Marcelo Ortiz, como vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV é
favorável ao procedimento e convoca os Deputados
para que venham ao plenário votar, a fim de amanhã
terminarmos essa votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Giacobo, como vota o PL?

O SR. GIACOBO (Bloco/PL - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL tam
bém concordacom o procedimento e pede aos Parla
mentares que se dirijam ao plenário.

Repudio o desrespeito do assessor do Ministro
da Casa Civil Marcelo Sereno no trato com os Parla
mentares, principalmente da base do Governo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Daniel Almeida, como vota o PCdoB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sau
damos V.Exa. por entender que essa matéria já foi
suficientemente discutida e o procedimento indicado
por V.Exa. agiliza o processo de votação.
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o PFL deixa claro que há divergência de conte
údo em relação ao que sempre defendeu na Casa. O
partido demonstra que, historicamente, se tem posici
onado a favor dos interesses do País, do povo brasi
leiro e de uma reforma tributária que promova justiça
fiscal e social.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Osmar Serraglio, qual a posição do PMDB?
O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB concorda com a decisão.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
mais de 20 minutos ninguém vota.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta Presidência vai encerrar a votação.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es
tamos votando importante DVS, cujo conteúdo con
substancia relevante disputa política e trata da pro
gressividade, da propriedade. Éfundamental realizar
mos um debate comapresentação de diversos posici
onamentos. Historicamente, quando se vota uma
PEC, aguardamos quorum elevado para a Casa se
expressar com legitimidade.

Peço a V.Exa. que espere mais 5 minutos para
permitir que a votação do DVS se faça com quorum
compatível com o de outras votações. Há 470 Srs.
Parlamentares na Casa e registram-se 412 votos no
painel.

Portanto, fica registrado nosso apelo.
O SR. JUTAHY JUNIOR - Deputado Eduardo

Campos, isso é sinal de que muitos Deputados têm
bom senso e não querem aprovar um texto como
esse.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fes
tejo aqueles que se acostumaram com o horário no-

turno e querem prosseguir nesse hábito, votar à
meia-noite, 1h. Mas vejo que não é essa a posição de
V.Exa.

Apenas quero repor, nos Anais da Casa, uma
ponderação - a meu ver, pouco feliz - feita por meu
amigo particular e Líder do Governo, Deputado Aldo
Rebelo.

O PFL não tem texto nessa reforma tributária.
Não tem nem quer ter. Essa é uma obra-prima com
pleta da bancada de sustentação do Governo. Agora,
colaboração, nós demos; e muita. Os Anais da Casa
registram, inclusive de Líderes da Oposição, a cola
boração no debate, no diálogo, na discussão tão cria
tiva. Esse é o discurso do Presidente Lula. E contribui
quemdiscute, contribui quem diverge, contribui quem
é vencido. A contribuição do PFL é inestimável, senão
essa seria a reforma tributária da unanimidade gover
namental.

Então, em nome do partido, registro que contri
buímos, e muito, e que nos sentimos satisfeitos em
não haver um texto de nossa autoria nesta reforma tri
butária.

Contribuição, sim. Subserviência, jamais!
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os 2
últimos votos foram do PFL, sendo um do Deputado
José Carlos Aleluia, que não é da base do Governo.
Ou seja, a base do Governo não quer votar essa ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES - Sr.
Presidente, queria saber se o PRONA não tem direito
a expressar sua posição sobre o acordo. V.Exa. cha
mou todos e se esqueceu do PRONA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Desculpe, Deputado. V.Exa. tem a palavra.

O SR. AMAURI ROBlEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o PRONA concorda também com a
atitude de V.Exa.

Muito obrigado.
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.

-----------
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o SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
já mudou inúmeras posições em relação a suas teses
históricas. Há grande oportunidade de avançar tam
bém no equívoco que é o Imposto Progressivo sobre
a Herança. Seria muito importante fazer a abertura do
painel, encerrando-se a votação.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)-

Sr. Presidente, foi feito o acordo de procedimen
to. Vamos encerrar a votação.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, peço a palavra Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te
mos 476 Deputados na Casa e apenas 415 registra
ram presença.

Portanto, peço a V.Exa. que chame os Srs. De
putados, que, tenho certeza, estão em seus gabine
tes ou se dirigindo ao plenário para votar.

Esta matéria é da maior importância para o
País; simbólica, na minha opinião, para a reforma tri
butária. Volto a dizer que temos registrados na Casa
476 Srs. Deputados. Não sei por que pressa. Peço a
V.Exa. a tolerância que sempre teve em todas as vo
tações, especialmente em relação a esta, que é da
maior importância.

Conclamo as Sras. e os Srs. Deputados para se
dirigirem ao plenário e votar importante matéria.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é im
portante todo mundo entender o que está sendo vota
do. Vamos admitir que uma pessoa de classe média
tenha um bom apartamento com valor razoável e uma
casa de veraneio - muito comum na classe média 
na Ilha de Itaparica, na Praia do Forte, em Guarajuba,
no interior da Bahia, ou no Balneário de Camboriú,
em Santa Catarina, ou em qualquer outro canto. O
herdeiro terá de vender a casa de veraneio para con
seguir receber a herança a que tem direito. Essa de

fato será a herança maldita que o PT deseja transmitir
à sociedade brasileira.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP - PRo Pela or
dem. Sem revisão do oradorJ - Sr. Presidente, en
quanto os Deputados debatem, pedi a palavra ape
nas para fazer um alerta. Temos grande experiência
neste plenário e esta matéria é ingrata. A grande mai
oria dos companheiros que são base do Governo e
que não vieram votar, na verdade, estão ausentes
para não votarem contra o Governo, porque é difícil
acompanhar a sua orientação em tal matéria. Esses
companheiros aguardarão que esta votação·termine
para voltarem aoplenário. Entã(), podemos encerrar.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas contraditar a reflexão matemática e
premonitória que fez. o Líder Jutahy Junior, porque
estamos criando o imposto progressivo, cujas regras
serão estabelecidas por lei complementar.

Aliás, é bom lembrar que, se dependesse dos
Governadores do PSDB e do PFL, não haveria o limi
te de 15%, porque o pleito original dos Governadores
na questão da tributação da transmissão de heranças
era a fixação de seus limites a bel-prazer dos Esta
dos. A base do Governo, ao entender que seria des
cabido pensar ern imposto progressivo cujo limite fos
se o céu, estabeleceu sua progressão de 4% a no
máximo 15%. Entretanto, quando as contas foram re
alizadas, com umamatemática muito complicada - e,
como disse, antecipahdo~se a uma lei que sequer
chegou aqui -, verificou-se que não eram verídicas. É
óbvio que quem não transmitir nada, não pagará
nada; quem herdar pouco, pagará pouco. Mas aque
les poucos brasileiros cujas heranças são para a his
tória, adaetemum, para todâsas gerações, pagarão
mais, dependendo de lei complementar. (Apupos.)

Então, a conta que está sendo feita aqui não
existe, porque se trata de imposto progressivo e de
justiça social. Aliás, algumas vaias aqui são dos que
gostam, na hora de eleição, de falar em distribuição
de renda, mas, na hora de realizá-Ia, têm medo, ver
gonha, porque querem fazer o pobre pagar como o
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rico. Não; não podemos tratar de forma igual os desi
guais para não se cometer injustiça.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
ouvir o Deputado Edson Ezequiel, o Deputado Carlos
Willian e vou encerrar.

O SR. EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDSON EZEQUIEL (PMDB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem à noite me dirigi respe
itosamente a V.Exa., como Presidente desta Casa e
como amigo que considero de longos tempos, para
conversar sobre o processo de votação, o que justifi
ca efetivamente nossa presença neste plenário para
trabalhar. Se as pessoas não estão aqui para votar,
se vão a algum lugar e voltam, se estão no gabinete,
devem assistir à TV Câmara e saberão tranqüilamen
te a hora de votar.

Sou da base do Governo, voto o tempo todo, e
não entendo, honestamente, esse posicionamento.
Considero um desrespeito aos companheiros que fi
cam aqui sentados e firmes para votar e até a V.Exa.,
que procura acomodar a situação, no bom sentido da
palavra, para que as pessoas possam deslocar-se a
este plenário. Mas acho que tudo tem limite.

Conseqüentemente, solicito a V.Exa., em nome
do respeito a todas as pessoas de bem que procuram
exercer sua missão com pontualidade, que seja en
cerrada a votação.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Go
verno já tem número para aprovar a matéria, 308 Srs.
Deputados; pode ficar despreocupado.

O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Casa está vivendo momento histórico. De forma de
mocrática, já passamos por duas grandes reformas e
é hora de avançarmos para alcançar outras ansieda
des da população brasileira.

Para V.Exa. ter uma idéia, temos que avançar
na reforma do Judiciário e em outras reformas socia-

is. Na minha cidade, em Belo Horizonte, somente
neste final de semana, houve 27 homicídios.

Sr. Presidente, esta Casa, comandada por
V.Exa., está dando grande demonstração à Nação a
respeito do que é o trabalho parlamentar. Só lamento
que o Deputado José Thomaz Nonõ, do PFL, tenha
dito que seu partido está fora desta reforma. Eu e
toda a Nação brasileira entendemos que as reformas
são um esforço histórico de todos os Deputados, ou
seja, da Câmara Federal do Brasil.

Portanto, creio ser indelicadeza dizer que esta
reforma é somente do partido da base do Governo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

A Presidência vai anunciar o resultado:

VOTARAM:

SIM 280
NÃO 137
ABSRENÇÃO 01
TOTAL 418

É SUPRIMIDO O DISPOSITIVO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 41/2003 - DVS Nº 2 PFL - §
1º DO ART. 155 DA CF (ART 1º DA EMENDA
AGLUTINATIVA)
Início Votação: 16/09/200321 :36
Fim Votação: 16/09/200322:18
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 17:42
Resultado da Votação
Sim 280
Não 137
Abstenção 1
Total da Votação 418
Art. 171
Total Quorum 419
Obstrução 1

Orientação

PT -Sim
PMDB-Sim
PFL - Não
PSDB- Não
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
PDr -Sim
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PCdoB-Sim
PRONA- Não
PV-Sim
PSC-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PLlPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PL PLlPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 5

PARÁ
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PTSim
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PLlPSL Sim
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PLlPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PLlPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PLlPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 7

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Abstenção
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PLlPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Elíseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 15
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CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 19

PIAuí

Átila Ura PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT Não
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Luiz Couto PT Sim

Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PTB Não
José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Maurício Rands PT Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 18

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe : 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Gedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim

--- -- ----- ~~---~----- ---------
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Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Não
Fernando de Fabinho PFL Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não

Luiz Alberto PT Sim

Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia : 37

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSC Sim

César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Não
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim

Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Não
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PI\71DB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Não
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PFL Não
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
Manato PDT Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Nilton Baiano PP Não
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Sim
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Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não

Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Não
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Sandro Matos PMDB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim

Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não

Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Sim
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Não
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Não
Total São Paulo: 56

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Não
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Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSOB Não
Welihton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSOB Não
Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Sim
José Roberto Arruda PFL Não
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tadeu Filippelli PMOB Não
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB Não
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSOB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Não
Roberto Balestra PP Sim
Ronaldo Caiado PFL Não
Rubens Otoni PTSim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás : 14

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Não
Nelson Trad PMOB Não
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Não
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSOB Não

Alex Canziani PTB Não
André Zacharow POT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Oilceu Sperafico PP Sim
Or. Rosinha PT Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Max Rosenmann PMOB Não
Moacir Micheletto PMOB Sim
Odílio BalbinottiPMOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Sim
Takayama PMOB Sim
Total Paraná: 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMOB Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Serafim Venzon PSOB Não
Vignatti PT Sim
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
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Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Luciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Veda Crusius PSDB Não
Total Rio Grande do Sul: 23

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a Mesa Requerimento de Destaque para Vo
tação em Separado nº 4, da bancada do PFL:

Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos do art. 161, I e § 2º do Regimento Inter
no, destaque para votação em separado do
inciso IV do art. 195 da Constituição Fede
ral, modificado pelo art. 1º da emenda aglu
tinativa de 2 de setembro de 2003, para su
primi-lo.

Sala das Sessões, em 3 de setembro
de 2003. - Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do
PFL".

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre De
putado Luiz Sérgio, que falará contra a matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, somos contra o destaque e
a favor do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
há mais encaminhamentos. Em votação o dispositivo
destacado:

"Art. 1º ..
Art. 195 .
IV - do importador de bens ou serviços

do exterior, ou de quem a lei a ele aquiparar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Quem quiser manter o texto vota "sim". Quem quiser
suprimir o texto vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o representante do PSC, Deputado Carlos
Willian?

O SR. CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, admi
ro este projeto do PFL. Seu líder, José Carlos Aleluia,
está marchando contra tudo o que o Brasil quer. (Ma
nifestação do Plemirio.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um
minutinho, Deputado. Solicito silêncio ao Plenário.
Temos mais 2 destaques. Solicitaria o empenho do
Plenário para que votássemos rapidamente esses 2
destaques, para encerrar a sessão e dar continuidade
à votação amanhã, às 12h.

O SR. CARLOS WILLlAN - Sr. Presidente, en
quanto o Governo Lula e toda a sociedade brasileira
está caminhando para proteger as empresas nacionais,
o PFL apresenta uma emenda aglutinativa com a inten
ção de suprimir o dispositivo que prevê a instituição de
contribuição social para importador de bens e serviços
do exterior. Estão querendo beneficiar as empresas es
trangeiras. Dessa forma, realmente, o PFL não pode
participar do texto da reforma tributária.

O Partido Social Cristão vota "sim" pela manu
tenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li
derança do PV vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA?

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
O PRONA vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - O PDT vota com o texto, vota
"sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?



O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidehte, su
primir imposto sobre importação é não querer gerar
emprego dentro do Brasil. (Palmas.)

O PMDB quer que este País se desenvolva, que
a geração de empregos seja feita aqui e não lá fora. O
PMDB quer que os valores sejam agregados, para
que possamos exportar, e não continuar importando,
como estamos fazendo agora.

Por isso, o PMDBencaminha o vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PT?
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero que todos os Deputados prestem atenção nes
ta votação, muito importante para o País. Esta medi
da aumentará a competitividade da indústria nacional
e diminuirá a dós produtos estrangeiros.

A medida inserida na emenda, que o PFL está
querendo retirar, vai desproteger a indústria nacional.
É um absurdo isso ocorrer no momento em que esta
mos fazendo um gigantesco esforço para estimular a
economia nacional, desonerando as exportações, os
bens de capital· e contribuindo para aumentar as ex
portações.

Todas essas ações visam a estimular a econo
mia e a indústria brasileiras para que o País possa
crescer gerando emprego.

Aqueles que votarem pela supressão desta me
dida, pela não-manutenção do texto, serão responsa
bilizados pelo desemprego e por todos os empregos
que poderiam ser criados e preservados no País.

Portanto, a bancada do PT votará "sim", para
manter o texto, pelo emprego e pela proteção da in
dústria nacional.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste
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O SR. PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB - O PSDB, com a certeza de que também vamos
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSB aprovar essa mudança no texto, acompanha o desta-
vota "sim", Sr. Presidente. que e vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O sR RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Como vota o PPS? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL en-

O SR. NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or- caminha esse destaque supressivo da mesma forma
demo Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presi- que encaminhou o anterior, em que nossa tese foi vi-
dente. todosa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Esse destaque também retira do texto mais um
Como votam o PL e o PSL? aumento de carga tributária proposta peloPresidente

O SR. lINCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Lula e por sua base de apoio e sustentação na Câma-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PL e o PSL ra dos Deputados.
votam "sim", Sr. Presidente. Por isso, o PFL apresentou o destaque e enca-

minha o voto "não".O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como vota o PP?

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PP .entende que se o produtor nacional paga
COFINS, o produto importado também deve pagar.
Por esse motivo o PP vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota PTB?

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - "Sim", Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB?

O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste
momento este Parlamento, este Plenário começa a
ter sinais, por rnaisbreves que possam ser, de luci
dez. Estamos nUm bom momento e é importante que
as Sras. e Srs. Deputados desta Casa prestem aten
ção no que vou dizer: nada mais justo e correto do
que equiparar o produto importado ao produto nacio
nal. Não hâ dúvida disso.

Fiz uma explanação aqui quando defendi o des
taque do PSDB em relação à CIDE na importação. É
fundamental que equiparemos os produtos importa
dos aos produtos nacionais, mas não podemos
fazê-lo de forma equivocada e com ineficiência eco
nômica.

Portanto, esses que tiveram a lucidez de votar
favoravelmente, de acompanhar a Oposição no enca
minhamento anterior, de dar ao contribuinte alguma
vitória, mesmo que breve, mesmo que um lapso de vi
tória, devem também, neste momento, entender que
estamos defendendo o produto nacional, mas o pro
duto nacional com tributação sob o ponto de vista dos
produtos importados, com eficiência econômica.
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momento, dirijo-me principalmente aos Líderes e aos
Deputados integrantes da base do Governo. Não me
dirijo ao PFL e ao PSDB, porque esses partidos não
têrn compromisso nem obrigação com a proposta de
emenda à Constituição que o Governo apresentou.

Qualquer Deputado da base governista sabe
que não é apenas o estímulo à ampliação das expor
tações que protege a produção nacional e o emprego.
É preciso haver também a proteção à produção naci
onal contra a importação predatória. Qualquer Depu
tado se depara, nas esquinas ou ruas de qualquer ci
dade brasileira, com produtos oriundos de qualquer
parte do mundo nos quais não há valor tecnológico
agregado, a exemplo de guarda-chuvas, entre outras
quinquilharias que são vendidas no Brasil, porque
não há proteção adequada à produção nacional.

Quando a proposta de emenda à Constituição
apresentada pelo Governo propõe esse tipo de contri
buição a produtos importados, objetiva proteger o
emprego, a produção, o capital e o patrimônio nacio
nal e compensar, evidentemente, a exportação.

Solicito, portanto, aos Srs. Líderes e aos Depu
tados integrantes da base governista atenção para
esta matéria, que foi apresentada em defesa da em
presa brasileira, da produção nacional, do emprego
nacional.

Não se deixem contaminar pela demagogia ba
rata de quem talvez sequer saiba do que está falando
e quer aproveitar-se da situação não para defender
sua proposta, mas simplesmente para derrotar a pro
posta do Governo. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, agradeço aos companheiros do Partido Liberal,
que foram fiéis à orientação do partido; apenas um
Deputado não a seguiu. Isso demonstra que somos,
acima de tudo, um partido responsável. O Partido li
beraI faz parte da base do Governo e orgulha-se dis
so.

Nesta votação, a questão não é ser ou não Go
verno, mas ser brasileiro. Não é justo que a indústria
nacional pague imposto e o mesmo não aconteça em
relação aos bens importados.

Não entendo esta inversão: partidos que defen
diam isso quando eram Governo agora são contra.
Ser contra neste caso não significa ser contra o Go
verno nem contra o PT, mas contra o nosso País, con
tra a indústria nacional.

Por isso, chamo a atenção dos companheiros
do PL: ao votarem com a orientação do partido,
V.Exas. estão votando para que o produto nacional
também seja competitivo.

Vamos votar pela indústria brasileira, a favor de
nosso País.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, trago um testemunho. Quando
Ministro da Indústria e Comércio, sentia a agonia que
muitas vezes sofria o industrial brasileiro com a con
corrência desleal do produto importado.

A COFINS é um imposto atrasado, regressivo,
que deve ser extirpado da estrutura tributária brasilei
ra. Entretanto, enquanto ela existir, não há razão para
que incida sobre o produto brasileiro e não sobre o
produto importado; não há razão para essa distorção
contra a empresa brasileira. A existência da COFINS
exige que ela incida sobre o produto nacional e, logi
camente, sobre o produto importado. É uma concor
rência desleal a não-incidência da COFINS sobre o
produto importado.

Por esse motivo, defendendo os interesses da
indústria nacional, manifesto o voto "sim", pela manu
tenção do texto, para que o produto importado sofra a
mesma tributação do produto nacional.

O PP vota "sim".
A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. lUCIANA GENRO (PT - RS. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de fazer eco às pala
vras proferidas pelo Deputado Adão Pretto e fazer um
convite a todos os Parlamentares que estão, assim
como nós, indignados com a violência no campo con-



O SR. NELSON PROENÇA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ríamos de lembrar, em nome do PPS, a todos os com
panheiros é companheiras que, ao votarmos "sim",
pela manutenção do texto, estaremos garantindo ao
produto nacional condições de competitividade.

Há pouco, relembrava com o Relator Virgílio
GuimarãesJato importante que agora registramos. A
PEC original, quando veio do Governo, não continha
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tra os trabalhadores rurais, especialmente com a pri- esse dispositivo. Na verdade, ele foi incluído pelo Re-
são de várias lideranças do MST, como as do compa- lator, por solicitação das classes produtoras naciona-
nheiro José Rainha e de sua esposa, Diolinda, quefo- is. Os empresários do Brasil pediram a S.Exa. que
ram recentemente encarcerados no Pontal do Para- restabelecesse condições de competitividade entre o
napanema, no momento em que os latifundiários es- produto importado e o nacional, que já paga COFINS.
tão se armando violentamente contra os sem-terra" Portanto, votar contra esta matéria significa; na

Teremos, nesta sexta-feira, uma grande mani- verdade, votar contra o emprego e os produtos nacio-
festação no Pontal de Paranapanema, especialmente nais. Por essa razão, é muito importante que o texto
de mulheres, motivo pelo qual a participação das seja mantido tal como redigido pelo Relator Virgílio
Sras. Parlamentares terá uma importância ainda mai- Guimarães, a quem, aliás, aproveitamos a oportuni-
or, para apresentarmos nosso protesto contra a pri- dade para cumprimentar pela sensibilidade e especi-
são de todas essas lideranças do MST e demonstmr- almente pela sabedoria da inclusão desta matéria es-
mos nossa indignação. Elas estão sendo encarcera- pecífica no texto original.
daspor diversos juízes, espE':lcialmente por aquele do O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
Pontal· do Paranapanema, mas o protesto. mais v€'e- peço a palavra pela ordem.
mente será contra a arbitrariedade e truculência com O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
que se realizou a prisão da companheira Diolinda. V.Exa. a palavra.

Transcorridos 9 meses do ano, já temos mais O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela
mortes no campo do que em todo o ano passado. Fo- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Ino-
ram 331 mortes em conflitos no campo, sendo que cêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, quero conti-
90% das vítimas haviam sido ameaçadas anterior- nuar dialogando com a bancada do PFL e do PSDB
mente e denunciado tais ameaças às autoridades, sobre a votação anterior.
mas nenhuma providência foi tomada. No entanto, a Primeiro, quero fazer o meu reconhecimento
Justiça tem-se ocupado em prender as lideranças do democrático de que os votos são os votos, mas para-
MST. benizar essas bancadas por aquilo que fizeram, isso

Queremos nos somar a essa grande manifesta- eu tenho certeza de que o povo brasileiro não fará por
ção que ocorrerá no Pontal do Paranapanema, nesta maioria.
sexta-feira, para a qual convidamos todos os Deputa- Sr. Presidente, veja V.Exa. qual éa lógica de um
dos que são solidários à luta pela reforma agrária e imposto sobre transmissão de herança~ A votação fei-
que não querem ver o nosso Orçamento continuar su-
cumbindo aos interesses do superávit primário, em ta pelo PFL e pelo PSDB significa, em relação a al-
detrimento de questões tão importantes como a refor- guém que receba uma herança, por exemplo, de 30
ma agrária. milhões de reais, que por ela pagará o mesmo impos-

Muito obrigada. (Apupos no plenário.) to, ou seja, 4%...
O SR. ONYX LORENZONI-Isso é matéria ven-

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, cida, Sr. Presidente.
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º O SR. HENRIQUE FONTANA-Seráqueo De-
Vice-Presidente. putado Onyx Lorenzoni não pode ouvir o argumento

contrário?

Eu só vou aguardar o Presidente. Eu não sei se
o Deputado Onyx Lorenzoni está dirigindo os traba
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Continua V.Exa. com a palavra, Deputado Henrique
Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Muito obrigado.
Então, eu dizia que alguém que receba uma he

rança no valor de 30 milhões de reais pagará o mes
mo imposto que alguém que receba um apartamento
de 200 mil reais. E o que é pior: isso gera aquela cul
tura de que, ao transmitimos um patrimônio muito
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grande para a geração futura, isso se torna uma es
pécie de incentivo ao não-trabalho.

Sobre esse argumento, que apela para o terro
rismo tributário no sentido de dizer que se tributaria
alguém que tem um imóvel de 30, 40, 50 ou 100 mil
reais, estes seriam provavelmente isentos quando se
votasse a lei complementar.

O absurdo da votação que se fez - a qual critica
rei todas as vezes em que puder pronunciar-me - diz
respeito à transmissão de mega-herança dos gran
des patrimônios, os quais serão protegidos pelo PFL
e pelo PSDB. Portanto, perdemos uma grande opor
tunidade para aumentar a justiça social neste País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Paulo
Rubem Santiago.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, durante toda a discussão
da PEC nº 41, na Comissão Especial de Reforma Tri
butária, ouvimos vários e vários argumentos daque
les que, na verdade, embora estejam neste País, pa
recem viver na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca
ou na União Européia. Tratou-se da carga tributária
como se vivêssemos num país nórdico ou nos gran
des países europeus.

Agora, os que querem fazer objeção à manuten
ção do texto em votação se esquecem de que esta
matéria tem profunda conseqüência nas nossas con
tas externas, pois propõe condições igualitárias para
os produtos aqui produzidos e para os que vêm de
fora.

Somos um país que, nos últimos 10 anos, pas
sou por diversas crises com relação às suas contas
externas. Lembro que há 11 anos, em 1992, o País
começou a ser jogado ladeira abaixo, num abismo co
merciai sem precedentes. Foi o momento da abertura
irracional e irresponsável da nossa economia aos
produtos externos. Agora, queremos a manutenção
do texto para que não se criem privilégios. Não pode
mos produzir políticas econômicas no nosso País que
beneficiem o produto estrangeiro, gerem empregos lá
fora, impondo uma concorrência desleal à empresa
nacional, e, pior de tudo, criem mais entraves à dispu
ta equilibrada pela justa condução das nossas contas
externas.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o de
bate feito pelo Deputado Henrique Fontana está ven
cido. O Plenário da Câmara dós Deputados, dotado
de bom senso, protegeu o contribuinte, a classe mé
dia, a família brasileira contra a sanha arrecadatória
do Governo Lula e do PT.

Na presente votação, os argumentos usados
pelo Governo são míopes. O que pesa na balança co
merciai brasileira em importações são matérias-pri
mas que fazem parte do processo intermediário de
produção. Se esse gravame passar - e tenho certeza
de que não vai -, como ficará o produtor de remédio?
Ele não tem como compensar o imposto proposto
pelo PT; vai transferi-lo para o preço do remédio.

O agronegócio brasileiro adquire, tanto a agro
pecuária quanto a agricultura, os insumos para a pro
dução dos medicamentos e produtos por ele utiliza
dos, o que responde por mais de 20 bilhões de dóla
res de superávit comercial do Brasil. Ele vai acabar
onerando a produção brasileira.

O PFL, consciente da sua missão, com visão
moderna e esclarecida, está defendendo o contribu
inte brasileiro, a produção nacional e principalmente o
equilíbrio da balança comercial brasileira contra a mi
opia, o equívoco e a fúria arrecadatória do Partido dos
Trabalhadores.

O SR. JÚLIO LOPES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO LOPES (PP - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a sofrida e heróica indústria nacional pre
cisa do entendimento e do apoio dos Srs. Deputados,
porque somente onerando as importações da
COFINS poderemos dar salvaguarda mínima neces
sária a ela, que enfrenta nestes dias talvez a maior
crise de sua história. É fundamental que nós, Deputa
dos desta Câmara dos Deputados, tenhamos a noção
clara de que a única forma de dar auxílio à nossa he
róica indústria, sofrida, diante desta crise sem prece
dentes, é onerar nossas importações.

Sr. Presidente, é essa a posição do PP.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1fi Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Eduar
do Valverde.
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o SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Brasil é um dos poucos países do mundo que não co
bra imposto sobre herança. O discurso que ouvimos
no passado recente, quando da votação da reforma
da Previdência, dos defensores das viúvas, dos velhi
nhos, dos mais fracos, cai por terra neste momento,
porque, ao rejeitarem essa proposta, os que tanto de
fenderam os mais fracos hoje estão protegendo os
mais ricos.

Quem são aqueles que transmitem herança?
Não é o povo trabalhador, que ganha 3 salários míni
mos e sequer tem uma casa para morar; são aqueles
que acumularam riqueza, fruto de um modelo econô
mico concentrador de renda. Éesse setor da socieda
de civil, aqui representado, que não quer distribuir
renda e quer fazer com que o Brasil se torne um país
injustamente organizado, porque são poucos países
do mundo que não cobram imposto sobre a transmis
são de bens.

Essa derrota não foi da base do Governo, mas
do povo brasileiro, de um modelo mais justo para to
dos osbrasileiros. Essa força reacionária, que faz de
magogia e cria sofisma, não está a fim de fazer o Bra
sil crescer nem de transformá-lo num país mais justo,
mais democrático, que inclua todos e não concentre
renda e poder nas mãos de poucos.

O SR.WALTER FELDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR.· PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

OSA. WALTERFELDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, quero saudar a decisão tomada há
pouco sobre a progressividade. E cumprimento o
PFL, que encaminhou o destaque. Discutimos longa
mente a matéria na Comissão Especial de Reforma
Tributária, inclusive com o Ministro Antonio Palocci e
o Relator Virgílio Guimarães. Havia o sentimento de
setores expressivos da sociedade civil de que, nomo
mento, esse §eria um instrumento inadequado de ele
vação da carga tributária. Portanto, é uma decisão
soberana, sábia e adequada.

Deveríamos estender essa decisão também ao
ITBI, que hoje, com a decisão tomada na formulação
do nosso relatório, pode dificultar ainda mais as rela
ções no setor imobiliário, acelerando movimentos em
relação a projetos, processos e contratos de gaveta.
Portanto, essa decisão poderia ser estendida a outros
tributos de caráter patrimonial no segundo turno ou
no Senado Federal.

Quero lembrar ainda, Deputado JoãO Paulo Cu
nha, nosso Presidente, que, ao analisarmos e estu
darmos profundamente a Lei Kandir nos últimos dias,
compreendemos que a decisão tomada neste plená
rio, com a extensão dos benefícios do fundo de com
pensação para ativos fixos, foi absolutamente acerta
da e adequada. Ela não traz nenhum benefício adicio
nai a Estados produtores e exportadores, particular
mente a São Paulo, como foi revelado nos últimos
dias pela imprensa - o Estado de São Paulo não ga
nha 1,3 bilhão de reais a mais. Pelo contrário, apenas
resgatamos aquilo que tem sido acumulado nos últi
mos anos pelo fundo de compensação, em torno de
400 milhões a 500 milhões de reais, de Estados que
consomem bens de capitais, que atraem para seu
parque produtivo máquinas para ampliar sua produ
ção.

Isso beneficia não apenas São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, mas Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Estados que também estão esfor
çando-se para ter uma atividade industrial mais ade
quada, mais sintonizada com o Estado brasileiro mo
derno, que hoje não está localizado apenas no Sul ou
no Sudeste, mas quiçá em todo o Brasil.

Nossos cumprimentos pela adoção de medidas
adequadas. Aguardaremos a votação e o encerra
mento desta votação para ver o que este Plenário adi
ciona ao relatório inicial.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se V.Exa.
precisar se afastar da Mesa, solicito ao Deputado que
assumir a Presidência que não aja com discrimina
ção. Eu estava aguardando minha vez de falar há
quase uma hora e não fui chamado. Verifiquei que ha
viam cortado o meu nome da lista. Por isso, solicito a
V.Exa que conceda a.palavra aos Parlamentares pe~a

ordem de inscrição. Não dá para ficar feito papagaio,
pedindo para falar a toda hora. Dessa maneira não
estaremos colabórando com o bom andamento dos
trabalhos. Quero ser respeitado nomeu direito de ins
crição.

Quanto ao assunto em questão, espero que a
tentativa do PFL de desfigurar a reforma tributária,
como o fez durante a votação do último destaque, não
se repita. É fundamental manter o texto como está,
porque dessa forma estaremos fortalecendo a merca-
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doria, o produto e as empresas nacionais. Votar con
tra o texto significa não colaborar com as empresas e
o povo brasileiro. Tentar obstruir ou mutilar a reforma
é, na verdade, mostrar falta de compromisso com o
País. Não estou assustado com a atitude do PFL, que
exacerbou com o movimento de obstrução contínua
na noite de ontem. É um gesto de desserviço ao Bra
sil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei
to a oportunidade para tratar da gestão firme e trans
parente implementada pelo Ministro Humberto Costa
à frente da Pasta da Saúde. Ela ganhou mais força
com a ação do Ministério e da Polícia Federal, que
desbarataram, na última terça-feira pela manhã, no
Rio de Janeiro, um esquema de corrupção vergonho
so. Mais uma vez fica comprovado que a tentativa de
boicote à atuação do Ministro Humberto Costa é re
sultado da quebra de um monumental sistema de pri
vilégios, favorecimentos e enriquecimentos ilícitos,
que envolve pessoas perigosas, as quais se acostu
maram a contar com as benesses do poder em prove
ito particular.

A imprensa nacional divulga o sucesso da ação
implementada conjuntamente pelo Ministério e pela
Polícia Federal no Rio de Janeiro, quando dez suspe
itos de integrar um esquema de corrupção que envol
ve uma lavanderia, o Hospital dos Servidores do
Estado e o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia
foram detidos. A operação, realizada em flagrante, é
resultado de ampla investigação iniciada em abril, por
parte do Ministério da Saúde, do Ministério Público e
da Polícia Federal, sobre denúncias de corrupção em
hospitais federais.

A investigação denominada "Operação Alvejan
te" constatou que funcionários contratados para servi
ços de lavanderia atuavam com servidores do hospi
tal e promoviam diversas irregularidades, como su
perfaturamento de verbas. Além disso, veículos utili
zados para entregar roupas limpas em hospitais tam
bém recolhiam roupas sujas, infringindo normas de
controle bacteriológico e aumentando os riscos de
contaminação.

O Departamento Nacional de Auditoria do Siste
ma Único de Saúde - DENASUS realizou auditorias
em cinco hospitais federais cariocas: Hospital dos
Servidores do Estado, Instituto Nacional de Trauma
to-Ortopedia, Hospital Geral de Bonsucesso, Instituto
Nacional de Cardiologia e Instituto Nacional de Cân
cer. Após debater os relatórios preliminares com os
diretores de cada instituição, o DENASUS propôs a
criação de cinco grupos de trabalho com as seguintes
missões: definir uma nova estrutura organizacional

para os hospitais; solucionar problemas de recursos
humanos; reestruturar as áreas administrativo-finan
ceiras; monitorar obras e reformas; e definir um mo
delo de informatização dos hospitais.

Ou seja, o Ministro Humberto Costa, além de
combater a corrupção e atacar interesses inescrupu
losos que há anos dominavam os escalões do Minis
tério da Saúde, está propondo ações objetivas, claras
e concretas para afastar de vez das instâncias da Sa
úde esses criminosos contra os recursos públicos e a
boa-fé da nossa população.

Parabéns, Ministro Humberto Costa, técnicos
do Ministério da Saúde e do DENASUS, policiais fe
derais e Ministério Público, por essa iniciativa, que
sem dúvida servirá de exemplo para toda a socieda
de! Saúdo, também, a capacidade do Presidente Lula
em manter firme os seus Ministros. (Palmas.) Não te
mos preocupação com esse tipo de ameaça que ten
tam plantar tanto na imprensa como nos bastidores.
Firme Ministro, que estamos ao seu lado!

Agradeço, Sr. Presidente, e peço a divulgação
deste pronunciamento nos órgãos de comunicação
da Casa e no programa A Voz do Brasil.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, elogiar o
Ministro da Saúde às 23h é um pouco demais para
este Plenário!

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

ASRA. VANESSAGRAZZIOTIN (PCdoB-AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ontem foi iniciada a 1ª
Conferência Nacional de Medicamentos e Assistên
cia Farmacêutica, importante evento ligado ao Minis
tério da Saúde.

Não apenas eu, profissional farmacêutica, e os
profissionais de saúde, mas toda a população brasile
ira, devemos comemorar efusivamente a realização
dessa Conferência, que tem sido nos últimos anos
pleito de todos os que dependem do Sistema Único
de Saúde para garantir a assistência à saúde.

Participei em 1999, nesta Casa, da CPI de Me
dicamentos, que não apenas investigou abusos de
preços nesse setor tão importante e fundamental
para a manutenção da vida e da saúde, mas também

~-~ ..~~----~~ ----~~- _._-_._._-.-~~
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produziu relatório sobre a necessidade de incluir as
sistência farmacêutica e política de medicamentos no
Sistema Único,de Saúde.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar to
dos os profissionais da área da Saúde, em particular
os farmacêuticos, e sobretudo o Ministro Humberto
Costa e sua equipe, que, sensíveis às reivindicações
e aos anseios da população brasileira, organizaram a
Conferência, que colocará a assistência farmacêutica
em posição de destaque.

Comemoremos, portanto, a realização desse
importante evento.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Virgílio Gui
marães, Relator da matéria.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente,Sras. e Srs. De
putados, na condição de Relator, talvez eu devesse
ter usado a palavra no início da votação. Mas aprovei
tei o tempo para conversar com diversas Lideranças e
colegas da Comissão de Reforma Tributária, quando
tivemos a oportunidade de debater exaustivamente o
tema.

Gostaria de rememorar a questão, sobretudo
depois do que vimos na reunião da Organização
Mundial do Comércio, ou seja, países ricos defenden
do seu mercado interno, seus setores produtivqs,
seus subsídios e instrumentos de defesa de mercado.
Esse tema foi objeto de demanda de todo o setor pro
dutivo nacional.

Falo para todos os partidos que participaram co
nosco da elaboração do substitutivo, quando incluí
mos esse tema na reforma tributária. Lembro ainda
que a COFINS deixará de ser cumulativa, portanto,
vai gerar crédito para o setor produtivo, que o usará
nas exportações. Trata-se da isonomia entre o produ
to importado e o nacional, perfeitamente agasalhada
pelas normas internacionais, inclusive pela OMC.
Não há risco de ocorrerem obstáculos internacionais.

Digo isso para pedir aos colegas, que talvez não
tenham observado esses critérios, aprovados por
unanimidade na Comissão, que reflitam sobre o as
sunto. Talvez este não seja o melhor momento para
apreciar a matéria, porque a votação anterior foi cla
ramente partidária. Mas agora não é o mesmo caso.
Peço aos colegas que ainda não se debruçaram so
bre o tema que o façam. Há tempo suficiente para evi
tar grave prejuízo ao País, sobretudo depois que vi
mos como os países ricos defendem o seu quinhão.
Esta Casa tem de olhar para o mercado interno e para

a produção brasileira com o mesmo patriotismo com
que esses países tratam o deles.

Peço a todos que votem "sim" à medida, que, re
pito, foi aprovada por unanimidade na Comissão de
Reforma Tributária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Está encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado:

VOTARAM:

SIM 334
NÃO 80
ABSTENÇÃO 00
TOTAL 414.

É MANTIDO O DISPOSITIVO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 41/2003 - DVS Nº 4 PFL 
INCISO IV DO ART. 195 DA CF (ART 1º DA
EMENDA AGLUTINATIVA)
Início Votação: 16/09/2003 22:30
Fim Votação: 16/09/2003 22:59
Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 17:42

Resultado da Votação

Sim 334
Não 80
Total da Votação 414
Art. 17 1
Total Quorum 415
Obstrução 1
Orientação
PT -Sim
PMDB-Sim
PFL- Não
PSDB-Não
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
PSC-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto
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RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PTSim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilsbn Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Marinha Raupp PMDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Dr. RibamarAlves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Sim

Setembro de 2003



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47653

Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Romrnel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 18

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Luiz Couto PT Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington·Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim

Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Maurício Rands PT Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco : 15

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PUPSL Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Não
Fernando de Fabinho PFL Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
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José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 36

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSC Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Não
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 42

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
Manato PDT Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Nilton Baiano PP Sim
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PL!PSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Fernando Gonçalves PTS Sim
Fernando Lopes PMDS Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoS Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim

-~-~----------~---- ---------- ------ ----- ---~-------- ~-------------
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Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Não
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier Ptv1DB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim

Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Sandro Matos PMDB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não

Amauri Robledo Gasques PRONA Não

Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Não
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim

Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio por Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PMDB Sim

João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Não
Luciano lica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTBSim
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador limbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Não
Total São Paulo: 58

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Sim
José Roberto Arruda PFL Não
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
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Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTB Sim
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Roberto Balestra PP Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo lauith PFL Não
Nelson Trad PMDB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupíon PFL Não
Affonso Camargo PSDB Não
Alex Canziani PTB Sim
André lacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Dra. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglío PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 30

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Ivan Ranzolín PP Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Serafim Venzon PSOB Não
Vígnatti PT Sim
lonta PP Sim
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMOB Sim
Enio Bacci POT Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMOB Sim
Luciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
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Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Total Rio Grande do Sul: 23
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
Antonio Cambraia. (Tumulto no Plenário.)

Calma, Sras. e Srs. Deputados. O Deputado
Eduardo Paes fez um pedido. Vamos ouvir o Deputa
do Antonio Cambraia.

V.Exa. abre mão, Deputado Antonio Cambraia?
(Manifestações de apoio.)

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. (Pau-

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vamos à última votação da noite. Sobre a Mesa Re
querimento de Destaque para Votação em Separa
do nº 5, da bancada do PSDB:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161
e § 2º do Regimento Interno, destaque para votação
em separado do § 5º do art. 239 da Constituição Fe
deral, com a redação dada pela Emenda nº 169, ofe
recida à Proposta de Emenda Constitucional nº 41, de
2003,.para incluir no art. .1Q da Emenda Aglutinativa de
02/09/0:3 oferecida em plenário à referida Proposta.

Sala das Sessões, em de setembro de 2003. 
Waltef Feldman, Vice-Líder do PSOB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Solicito a atenção do Plenário.

Os autores deste destaque votarão "sim" e
aqueles que são contra votarão "não".

Os autores: bancada do PSDB, subscrita pelo
seu VicecLíder.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, des
de o início, q~ando V.Exa. propôs o acordo, o PSDB
disse que manteria a postura adotada na semana
passada,quando fez acordo de procedimentos com a
base db Governo. Isso não pressupunha que fôsse
mos direto à votação. Há 2 Deputados inscritos do
PSDBpara falara favor do destaque. Portanto, gosta
ríamos de levantar a questão.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, já
iniciambs o processo de orientação de bancada.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente,
combinamos o encaminhamento.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, já
iniciamos o processo de orientação de bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Um minuto.

V.EXa. quer que 2 Deputados do PSDB encami
nhem a discussão? (Pausa.)

sa.)
V.Exa. abre mão também? (Pausa.)
Não há mais nenhum inscrito.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o dispositivo destacado (§ 5º do art. 239,
constante da Emenda nº 169 - CE) para incluir no art.
1º da Emenda Aglutinativa nº 27:

"Art.239 .

§ 5º Pertence aos Estados, ao Distrito
Federal ou ao Município, que tenha constitu
ído o fundo a que se refere o art. 249 para
custeio do regime próprio de previdência de
seus servidores, o produto da arrecadação
das contribuições previstas neste artigo, de
vida por ele, suas autarquias e pelas funda
ções que instituírem e mantiverem, a ser
aplicado na integralização do mencionado
fundo.

"

O SR PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Orientação de bancada.

Como vota a representação do PSC?
O SR. CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao fi
nalizar a reforma tributária, construída com muito tra
balho e esforço, vem o PSDB derrubar tudo o que foi
feito, porque é praticamente uma nova proposta de
reforma tributária que fortalece as finanças de Esta
dos e Municípios com repartição de recursos públi
cos. Assim, a emenda propõe a repartição do ITR, do
PASEP, do imposto de importação, da COFINS. Ou
seja, ela vem derrubar tudo o que está pronto.

Por isso, o PSC encaminha "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o Pa.rtido Verde?
O SR MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Partido Verde vota "não" à emenda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA?
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O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
(PRONA - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) sessão extraordinária.
- Sr. Presidente, o PRONA vota "sim". Como vota o PSOB?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. EDUARDO PAES (PSOS - RJ. Pela or-
Como vota o PCdoB? demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or- é uma matéria de extrema relevância. Talvez os Srs.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Parlamentares não estejam dando a devida atenção
PCdoS vota "não". a tema como este. Estamos falando aqui da única

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - maneira de se repartir receita para os Municípios e
Como vota o POT? Estados sem aumentar a carga tributária. O que se

O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Pela ordem. Sem propõe é a imunidade recíproca no PASEP. Isso sig-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota nifica ganho para Prefeitos e Governadores.
"não". Portanto, o PSOB encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. RONALDO CAIADO (PFL- GO. Pela or-
Como vota o PSB? demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSS - PE. Pela se pretende? Atender no mínimo Municípios e Esta-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o dos. Este Governo já conseguiu, sem dúvida alguma,
PSS vota "não". CPMF, ORU, enfim, aumentar a carga tributária do

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - País. O que quer? O retorno do que está aqui coloca-
Como vota o PPS? do aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios

O SR. NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or- naqueles que constituíram o fundo de previdência: o
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o retorno do PASEP. É isso o que se deseja, é um direi-
PPS vota "não". to dos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O PFL vota "sim". Essa é a posição do PFL para
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL? poder expor, com toda a clareza, o respeito, o apoio

O SR. L1NCOLN PORTELA (Sloco/PL - MG. aos Municípios e aos Estados e a não concentração
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- de verbas na União.
te, o Bloco Parlamentar PUPSL vota "não". O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDS - CE. Pela

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Como vota o PP? PMDB vota "não".

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - SA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PP vota "na-o".

PT vota "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

Como vota o PTB? ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Liderança do Governo vota "não".

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ A
te, peço a minha bancada para vot~r "não" a esta ma- Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
téria. Vote para depois ir embora. E a última matéria, os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
mas precisamos afirmar o quorum. Quem tem de co-
locar os 308 votos são os autores do destaque. Pode- tema eletrônico.
mos votar com tranqüilidade esta última matéria. De- Está iniciada a votação.
pois, só amanhã ao meio-dia. Queiram seguir a orientação do visor de cada

O Partido Trabalhista Brasileiro vota "não". posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente,

Deputado, não é ao meio-dia. Às 10h haverá sessão peço a palavra pela ordem.
solene em homenagem aos atletas brasileiros cam- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
peões na Pan-Americano. Tem V.Exa. a palavra.

É importante a presença de todos. O SR. BISMARCK MAIA (PSOS - CE. Pela or-
O SR. ROBERTO JEFFERSON - V.Exa. con- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

vocou a votação para o meio - dia. PSDS lembra a importância para os Municípios e
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Estados desta matéria, votando "sim", a favor dela,
em benefício deles.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta é a última votação da noite de hoje.

Amanhã, às 1Oh, haverá sessão solene em ho
menagem aos atletas do Pan-Americano e, às 12h,
sessão extraordinária, com a continuação da votação
da reforma tributária.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ama
nhã haverá, às 9h, sessão da Comissão de Seguran
ça Pública para votação do Estatuto do Desarma
mento, no Plenário nº 2.

O SR. VIGNATII - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. VIGNATTI (PT - SC. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero trazer uma informação precisa. Ontem,
Deputados referiram-se a artigo do jornal Folha de
SPaulo sobre a empresa Chapecó. Estamos preocu
pados com a Chapecó Alimentos, com unidades in
dustriais em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e em
Cascavel, no Paraná, que empregam milhares de
pessoas, e há muitas famílias integradas também na
Chapecó Avícola.

De fato, juntamente com diversos Deputados de
vários partidos e com o Ministro Luiz Furlan, busca
mos uma saída para essa empresa. Estamos preocu
pados, porque a Chapecó continua de pé, produzindo
os frutos que sempre produziu para a sociedade bra
sileira. Ela não.deixa trabalhadores desempregados e
milhares de produtores sem receber no País.

O esforço concentrado do Governo é para fazer
uma negociação possível de viabilidade empresarial,
em que cria deságio muito aceitável para a Chapecó
Avícola. Estamos preocupados em buscar a saída.
Os Ministros José Fritsch e José Dirceu, juntamente
com Carlos Lessa, têm essa preocupação, e o desá
gio é de todos os bancos.

Quinta,.feira estarei em São Paulo participando de
reunião comtodos os bancos, a fim de garantir esse de
ságio. E assegurar q~e as empresas estejam funcio
nando de fato, com o que estamos apreensivos.

Não estamos preocupados se a empresa vai fe
char, mas,sim, com os agricultores, com os funcioná-

rios que não receberam, num ato arbitrário do Grupo
Macri, que abandonou a empresa, deixou-a na mão.
Precisamos do apoio do Deputado Zonta - S.Exa.
estava conosco, buscando uma saída - e de todos
nesse processo para garantir o funcionamento da
empresa.

É um processo de negociação em que todo o
mundo faz os deságios para a compra, e está bem
próximo disso, Presidente.

Espero que possamos concretizar o negócio
esta semana, inclusive para os milhares de produto
res e milhares de funcionários no País.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB encaminha o voto "sim", porque defendemos a
imunidade recíproca.

Muitos Prefeitos nem sabem disso, mas todas
as Prefeituras, assim como todos os Governos Esta
duais, pagam 1% para o Governo Federal. Isso fere o
princípio da imunidade recíproca, ou seja, os entes
federados pagam para a União. Isso é algo absoluta
mente fora do propósito, pois devemos fortalecer as
economias municipais e estaduais.

Só para se ter uma idéia, se essa emenda fosse
aprovada, que o Governo não desejou, estaríamos
retribuindo aos Municípios 1% da sua receita, que
hoje está indo diretamente para o Governo Federal. E
é um princípio básico condicional da imunidade recí
proca.

Por isso, o PSDB vota "sim". Estamos juntos
com o PFL nesta matéria. Não temos número sufici
ente para os 308 votos, porque precisaríamos ter 308
Parlamentares, mas envidamos todos os esforços
para atender a um pleito que achamos muito justo dos
Governos Estaduais e das Prefeituras Municipais.

Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, companheiros trabalhadores, vou ler a Carta
Aberta à População, escrita por companheiros do Mo
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do
Estado do Pará, a respeito de uma nova chacina
acontecida em nosso Estado.
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"O MST vem a público repudiar mais
uma chacina no Estado do Pará, a carnifici
na que aconteceu na Fazenda Primavera,
em São Félix do Xingu, distante 900 km de
Belém, só vem aumentar as macabras esta
tísticas de morte no campo. As declarações
de autoridades em afirmar que ficaram 'sur
presos e chocados' com mais este massa
cre chega a ser patética; ora, todos sabem
que a partir da impunidade do Massacre de
Eldorado dos Carajás, foi dada a senha
para que os 'senhores feudais' do campo
paraense aumentassem a violência contra
os camponeses.

Infelizmente as autoridades de nosso
Estado investem vultuosas quantias de di
nheiro para reprimir e criminalizar os movi
mento sociais, quanto ao latifúndio e aos
pistoleiros, encontraram aqui solo fértil para
os seus crimes, a impunidade campeia, aos
trabalhadores rurais restam as tocaias e as
balas assassinas. A morte, podemos encon
trar na próxima esquina.

Estes crimes não podem continuar im
punes, é preciso que sejam levados para a
esfera federal,. as mortes de trabalhadores
rurais não podem continuar caindo no es
quecimento.

O povo paraense assim como toda a
população brasileira vive um momento de
grandes dificuldades, marcado pela estag
nação da economia, desemprego em mas
sa, redução da renda familiar, criminalidade
e violência crescente nos grandes centros
urbanos, dentre outras coisas... Somente
uma reforma agrária de fato poderá ajudar o
Brasil a sair dessa triste situação.

O Estado paraense, mais uma vez, de
monstra sua incapacidade de operar no
sentido de finalizar com esta triste sina de
violência no campo, que nos coloca como o
Estado campeão mundial de assassinatos
contra trabalhadores rurais. Está demons
trado também a incompetência do sistema
de segurança pública, bem como da falên
cia de todos os mecanismos estatais que
minimizariam o caos social e a barbárie da
violência a qual estamos submetidos.

Quanto a nós, continuaremos organizan
do os trabalhadores sem terra a lutarem pela
reforma agrária. Não nos resta outra alternati-

va e alertamos que o latifúndio continua
com as ameaças aos nossos movimentos. ..

Cada perda de vida humana que se re
gistre nesta conjuntura grave de luta no
campo, deve-se· única e exclusivamente à
tradição histórica de violência das oligarqui
as rurais e à cumplicidade do Estado, e em
especial o Governo do Estado do Pará e o
Judiciário. Ambos, pelo comportamento re
cente, não deixam nenhuma dúvida de que
lado estão.

Convocamos todos os setores popula
res, do campo e da cidade, a organizarem
grandes mobilizações e eventos de protes
to, de denúncia contra essas agressões so
fridas pelo povo, com a incessante e neces
sária defesa dos Direitos Humanos.

Belém, 15 de setembro de 2003.
Reforma Agrária, por um Brasil sem lati-

fúndio .
Todos ao Tribunal Internacional de Cri

mes do Latifúndio no Pará.
Direção Estadual do MST - Pará".

Era o que tinha a dizer.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice
Presidente.

o SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar minha satisfação e meu or
gulho pelo desempenho do Brasil na reunião da Organi
zação Mundial do Comércio ocorrida nos últimos dias
em Cancún, quando lavramos um tento histórico.

A postura do País conseguiu reunir em torno de
um projeto comum 22 países ~m desenvolvimento
das Américas, da África e da Asia, visando afirmar
uma política soberana que aponta para a construção
de um novo projeto de distribuição da riqueza neste
século.

Sem dúvida alguma, nossa postura criou um novo
fato no cenário mundial. Pela primeira vez, as cartas não
foram distribuídas somente pelos Estados Unidos e pela
Comunidade Européia. É claro que nessa primeira reu
nião ainda não obtivemos os resultados desejados, mas
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certamente a postura do País abre a possibilidade de funcionários dos Correios, serviço exemplar e muito
um novo processo de negociação. respeitado pela população em geral, independente-

A possibilidade de consolidação do mente da localidade. Acho legítima a reivindicação da
MERCOSUL, do papel do Pacto Andino; a relação classe no meu Estado, que, assim como nos outros
que se consolida com países da África e d9 Oriente Estados, pleiteia seus direitos de forma pacífica e di-
Médio com países em desenvolvimento da Asia, con- reta, almejando sempre melhores condições para de-
eretamente cria condições objetivas para que possa- senvolver seu ofício.
mos, no início deste novo século, discutir a distribui- Repudio a proposta de aumento na base de
ção da riqueza do mundo. apenas 6% que foi oferecido aos trabalhadores de

Os países em desenvolvimento levantam a voz. São Paulo, pois, de acordo com cálculos, o total de
Vão à reunião da OMC não para pedir piedade, não reajustes deveria chegar perto dos 69%.
para pedir simplesmente ajuda, mas para dizer que Volto a me manifestar favoravelmente às nego-
desejam negociar o seu papel, o seu espaço nesse ciações, pois é inadmissível que um segmento de
mercado globalizado a partir de outra perspectiva, de ponta, inclusive superando praticamente todos os pa-
outra postura, de outra conduta. íses do mundo bom relação à segurança, rapidez, efi-

Isso, Sr. Presidente, sem dúvida alguma, é o or- ciência, presteza e confiabilidade, esteja atuando
gulho para o País, e a conduta dos nossos negocia- sem sua força totaldevido ao descasopara com seus
dores merece o aplauso e o reconhecimento deste trabalhadores, que se desdobram para que um dos
Parlamento e do povo brasileiro. processos de comunicação mais antigos .e utilizados

Muito obrigado, Sr. Presidente. do mundo seja realizado como sempre foi.
O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço a pala- Sou solidário aos funcionários, que buscam a

vra pela ordem. elevação do seu piso salarialdos atuaisH$ 395 para
O SR.. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - R$ 1.500, como também a redução da jornada de tra-

Tem V.Exa. a palavra. balho e a retirada do projeto de lei quese encontra no
O SR. MANATO (PDT - ES. Pela ordem. Pro- Congresso Nacional, o qual visa privatizara empresa.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, venho Atitudes como a contratação de trabalhadores
prestar meu total apoio aos trabalhadores grevistas para suprir a ausência dos grevistas sô servem como
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que termos paliativos, pois 0$ verdadeiros funcionários
reivindicam de forma justa reposição de perdas sala- são aqueles aprovados por concur~o púbHco e que há
riais, bem como aumento do piso salarial. anos desempenham sua função de maneira digna, e

Vale lembrar que existem casos em que funcio- dignamente usufruem do seu direito de greve, a fim
nários demitidos dos Correios, assim como aqueles de reparar as injustiças cometidas contra eles ao lon-
punidos por greves em Governos anteriores, aguar- go dos anos.
dam com bastante ansiedade por anistia. Devemos sempre prestigiar os segmentos que re-

Acredito que o número de grevistas seja consi- almente funcionam e que, com o preço de muito traba-
deravelmente maior do que se veicula na mídia em lho e seriedade naquilo que se propuseram a fazer, de-
geral, que diz serem aproximadamente 20 mil traba- sempenham um serviÇÓ digna de elogio e de uma remu-
Ihadores paralisados, o que corresponde a 21 % do neração condizente com o que realmente representam.
total de funcionários dos Correios. Força e fé semprel

No Estado de São Paulo, calcula-se que 90% dos Abraços cordiais, Deputado Manato.
funcionários estejam parados, atingindo principalmente Sr. Presidente, peço a V.Exa. autorizar a divul-
os setores de entrega, distribuição e triagem, fundamen- gação do meu pronunciamento nos meios de comuni-
tais para o bóm funcionamento da estatal. cação da Casa.

No Rio Grande do Sul, a adesão passou de 64% O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
para 9'%. Ali a categoria rejeitou a proposta da direção - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
da ECT e do Ministério do Planejamento, Orçamento O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
e Gestão, que propuseram o maior reajuste de 20%, Tem V.Exa. a palavra.
além da opção de abono de R$1.000 com proposta O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
de índice menor. (PSDB _ SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -

No Espírito Santo, Estado que represento com Sr. Presidente, somos quase os estertores desta vota-
muito orgulho e de forma honrosa, há cerca de 1.800 ção, mas queremos deixar registrado que estamos vo-
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VOTARAM

106
293
00

tando uma emenda à Constituição e que este destaque
foi apresentado pelo PSDB para fazer parte dela.

A Constituição tem um corpo, uma lógica; pos
sui princípios que precisam valer no seu conjunto. Ve
jamos um exemplo: os arts. 157 e 158 tratam da imu
nidade recíproca de forma que muitas vezes nem os
Prefeitos percebem.

Vejam o que diz o art. 158:

"Art. 158. Pertencem aos Municípios:
J - o produto da arrecadação do im-

posto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza (.. .);"

Aquilo que é arrecadado de funcionários públi
cos municipais, inclusive de autarquias e fundações,
pertence aos Municípios. Por exemplo, um Municí
pio tem uma fundação de ensino. O Imposto de
Renda recolhido dos professores e dos funcionários
não vai para a União, fica no Município, dentro do
princípio da imunidade recíproca.

O mesmo acontece no âmbito estadual. O pro
duto da arrecadação do Imposto de Renda de profes
sores, por exemplo, da USP, da UNESP edasdemais
autarquias e fundações do Estado de São Paulo não
vai para a União, fica para o Estado, dentro do princí
pio da imunidade recíproca.

Ora, é exatamente isso o que o PSDB fez e ten
tou colocar neste destaque, para que, no caso de ser
arrecadado no PIS/PASEP, nos Municípios, fique
para estes, mantendo a lógica da Constituição, dos
seus princípios, dos seus conceitos.

Por isso, solicitamos o encaminhamento "sim" à
emenda do PSDB, para manter a consistência, a coe
rência da Carta Maior do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Não mais havendo quem queira votar, declaro encer
rada a votação.

Anuncio o resultado:

Sim
Não
Abstenção
Total 399.

É Rejeitado o Dispositivo.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição :
PEC Nº 41/2003 - DVS Nº 5 PSDB - § 5º DO
ART. 239 DA CF (ART 1º DA EMENDA
AGLUTINATIVA)

Início Votação: 16/09/2003 23:07
Fim Votação: 16/09/200323:22
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 17:42
Resultado da Votação
Sim 106
Não 293
Total da Votação 399
Art. 17 1
Total Quorum 400
Obstrução 1
Orientação
PT - Não
PMDB - Não
PFL - Sim
PSDB - Sim
PTB - Não
PP - Não
PUPSL - Não
PPS - Não
PSB - Não
PDT - Não
PCdoB - Não
PRONA - Sim
PV - Não
PSC - Não
GOV. - Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PLlPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 5



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47663

PARÁ

Ann Pontes PMOB Não
Asdrubal Bentes PMOB Não
Babá PTSim
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Wladimir Costa PMOB Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSOB Sim
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 12

AMAZONAS

Átila Lins PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Confúcio Moura PMOB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMOB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida pedoB Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMOB Não

Pastor Amarildo PSC Não
Ronaldo Oimas PSDB Sim
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
Costa Ferreira PSC Não
Or. Ribamar Alves PSB Não
Eliseu Moura PP Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSOB Sim
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMOB Não
Sebastião Madeira PSOB Sim
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 14

CEARÁ

Aníbal Gomes PMOB Não
Antonio Cambraia PSOB Sim
Ariosto Holanda PSOB Não
Arnon Bezerra PSOB Não
Bismarck Maia PSOB Sim
Eunício Oliveira PMOB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSOB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMOB Não
Rommel Feijó PSOB Não
Vicente Arruda PSOB Sim
Zé Gerardo PMOB Não
Total Ceará: 17

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMOB Não
Paes Landim PFL Não
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Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Maurício Rands PT Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Pedro Corrêa PP Não
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Freire PPS Não
Severino Cavalcanti PP Não
Total Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
João Caldas PL PUPSL Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Heleno Silva PL PUPSL Não

João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 6

BAHIA
Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 35

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSC Não

- ---------~--- ---- -----------
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Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSC Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Não

Geraldo Thadeu PPS Não

Gilmar Machado PT Não

Ibrahim Abi - Ackel PP Não
Ivo José PT Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magalhães PTS Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
Júlio Delgado PPS Sim

Lael Varella PFL Não

Leonardo Monteiro PT Não

Lincoln Portela PL PUPSL Não

Marcello Siqueira PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim,
Odair PTNão
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Sim
Romeu Queiroz PTB Não

Ronaldo Vasconcellos PTB Não

Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
Manato PDT Não
Marcus Vicente PTS Não
Nilton Baiano PP Não
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PL PLlPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Sim
Fernando Gonçalves PTB Não
Fernando Lopes PMDB Não
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Sim
JairBolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Sim
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Sandro Matos PMDB Não
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro : 39

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDS Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim



47666 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Angela Guadagnin PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PMDB Não
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Batista PFL Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Sim

Lobbe Neto PSDB Sim

Luciano Zica PT Não

Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiz Carlos Santos PFL Sim

Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não

Marcelo Ortiz PV Não
Marcos Abramo PFL Sim

Mariângela Duarte PT Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Teima de Souza PT Não

Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicente Cascione PTB Não
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 54

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Wilson Santos PSDB Sim
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
José Roberto Arruda PFL Sim

Maninha PT Não

Sigmaringa Seixas PT Não

Tadeu Filippelli PMDB Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim

Enio Tatico PTB Não

Jovair Arantes PTB Não

Leandro Vilela PMDB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não

-~--~. - ~---------~_._-~--_.__ ..-~~ -- - ~-- -----~ ~~-- - -~-- ._-_._-------_... -
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Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Irad PMDB Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTB Não
André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Dilceu Sperafico PP Não
Dr. Rosinha PT Não
Dra. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 29

SANTA CATARINA
Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PI Não
Edison Andrino PMDB Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PP Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Sim

Serafim Venzon PSDS Sim
Vignatti PT Não
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Ary Vanazzi PT Não
Beto Albuquerque PSB Não
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Érico Ribeiro PP Não
Henrique Fontana PI Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Luciana Genro PI Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Não
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Desconsi PI Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTS Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Total Rio Grande do Sul: 20

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDS - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, peço que registre o meu voto "sim",
pois não consegui registrá-lo no painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
voto de V.Exa. foi registrado.

VI - Encerramento

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que amanhã, às 10 horas, haverá sessão
solene em homenagem aos atletas brasileiros que
participaram dos Jogos Pan - Americanos de 2003.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 3
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AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 4

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Vic Pires Franco PFL
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PL PUPSL
Francisco Garcia PP
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Total de amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Miguel de Souza PL PUPSL
Total de Rondônia 2

ACRE

João Tota PP
Júnior Betão PPS
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 2

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
PastorPedro Ribeiro PMDB
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 5
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PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

Enivaldo Ribeiro PP
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Gonzaga Patriota PSB
José Chaves PTB
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Félix Mendonça PTS
Fernando de· Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
Luiz Bassuma PT

----- ------ ----------- -----------
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Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 15

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSC
Carlos Mota PL PUPSL
Eliseu Resende PFL
Fernando Dihiz PMDB
Ibrahim Abi - Ackel PP
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Mário Heringer PDT
Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereira PTB
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 15

EspíRITO SANTO

Marcus Vicente PTB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

André Luiz PMDB
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Santana PT
Deley PV
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Francisco Dornelles PP
Jandira Feghali PCdoB
Juíza Denise Frossard PSDB
Laura Carneiro PFL
Roberto Jefferson PTS
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Celso Russomanno PP
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTS
João Batista PFL
Lobbe Neto PSDB

Luciano Zica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Marcos Abramo PFL
Medeiros PL PUPSL
Michel Temer PMDB
Neuton Uma PTB
Paulo Lima PMDB
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PTB
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Vicente Cascione PTS
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 21

MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTS
Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PUPSL
José Roberto Arruda PFL
Sigmaringa Seixas PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Sittencourt PMOB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Sandro Mabel PL PUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de GOIÁS 8
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Siffi PT
João Grandão PT
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Eduardo Sciarra PFL
José Carlos Martinez PTS
José Janene PP
LlIi;,r Carlos Hauly PSDS
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Oliveira Filho PL PUPSL
Ricardo Barros PP
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP
Luci Choinacki PT
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSOB
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares POT
Augusto Nardes PP
Oarcísio Perondi PMOB
Eliseu Padilha PMOB
Enio Bacci POT
Érico Ribeiro PP
Luis Carlos Heinze PP
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Yeda Crusius PSOB
Total de Rio Grande do Sul: 12

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

AMAPÁ

Davi Alcolumbre POT
Total de Amapá: 1

AMAZONAS

Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Casara PSOB
Total de Rondônia: 1

ACRE

João Correia PMOB
Total de ACRE 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Paulo Marinho PL PUPSL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PLlPSL
Gonzaga Mota PSOB
Total de Ceará: 2

PIAuí

Moraes Souza PMOB
Total de Piauí: 1

PARAíBA

Marcondes Gadelha PTB
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Marcos de Jesus PL PLlPSL
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSOB
João Lyra PTB
Olavo Calheiros PMOB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 5

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Or. Francisco Gonçalves PTB
Herculano Anghinetti PP
Isaías Silvestre PSB
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Silas Brasileiro PMOB
Vittorio Medioli PSOB
Total de Minas Gerais: 8

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Marcelino Fraga PMOB
Neucimar Fraga PL PUPSL
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Fernando Gabeira PT
Josias Quintal PMOB
Leonardo Picciani PMOB
Total de Rio de Janeiro: 3

-------------~~ ----~-- ------~-----~~~



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47671

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Enéas PRONA
João Herrmann Neto PPS
Milton Monti PL PUPSL
Orlando Fantazzini PT
Total de São Paulo: 5

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Júlio Redecker PSDB
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 5

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para amanhã, quarta - feira, dia 17, às 12 horas;
Convoco também Sessão Ordinária para amanhã,
às 14 horas, ambas com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES
ESPECIAIS

(Art. 202 ele Art. 191, I, do Regimento
Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 41 - B, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n.º 41 - A, de 2003, que altera o Siste
ma Tributário Nacional e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão ele
Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade, com emendas, contra os
votos dos deputados Eduardo Paes e Men
donça Prado (Relator: Deputado Osmar
Serraglio); e da Comissão Especial pela
admissibilidade das emendas apresenta
das, exceto as de nºs 115 e 182 e, no méri-

to, pela aprovação das de nºs 18, 129, 135,
166, 171, 216, 226, 385 e 434; pela aprova
ção parcial das de nºs 5, 9,14,19, 20, 27,
29, 35, 40, 41, 42, 43, 52, 58, 62, 65, 72,
74, 77, 78, 84, 85, 89, 92, 97, 100, 101,
105, 109, 124, 126, 133, 137, 139, 141,
143, 144, 148, 159, 160, 162, 165, 167,
168, 169, 174, 178, 179, 180, 195, 204,
206, 208, 210, 217, 219, 220, 222, 224,
227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 236,
237, 241, 242, 244, 245, 247, 248, 251,
253, 256, 257, 258, 264, 274, 277, 281,
282, 286, 301, 303, 306, 308, 309, 312,
316, 317, 343, 344, 346, 363, 365, 369,
371, 376, 380, 381, 382, 383, 391, 394,
395., 398, 399, 401, 406, 415, 419, 437,
438, 444, 449 e 465; pela aprovação desta,
pela aprovação parcial da Proposta de
Emenda à Constituição nº 464, de 2001,
apensada; com substitutivo; e pela inad
missibilidade das emendas de nsº 115 e
182; e pela rejeição das demais emendas
apresentadas e da Proposta de Emenda à
Constituição n.º 13, de 2003, apensada,
contra os votos dos deputados Antônio
Carlos Magalhães Neto, Gerson Gabrielli,
José Roberto Arruda, Machado, Mussa De
mes, Pauderney Avelino, Antonio Cambra
ia, Júlio Semeghini, Walter Feldman, Ani
valdo Vale e Eduardo Paes. (Relator: Dep.
Virgílio Guimarães).

Tendo apensadas as Propostas de
Emenda à Constituição nºs, 464 - A, de
2001 e 13, de 2003.

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETO DE LEI

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nº 177, de 1989)

N!! 1.936/03 (PODER EXECUTIVO) - Concede in
denização, a título de reparação de danos, às famíli
as das vítimas do acidente ocorrido em 22 de agos
to de 2003 na Base Aérea de Alcântara, e dá outras
providências.
(art. 64, § 2º da Constituição Federal): 24/10/03
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 18 - 9 - 03
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PROJETOS DE RESOLUÇÃO

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

(Art. 26 § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados)

Nº 65/03 (ALMIR MOURA) - Acrescenta o inciso
XX ao art. 32 e altera a redação do art. 26, § 2º , do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dis
pondo sobre a Comissão Eclesiástica.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 71/03 (ROGÉRIO SILVA) - Cria a Comissão
Per - manente Eleitoral.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19 - 9 - 03

Nº 72/03 (GASTÃO VIEIRA) - Altera o art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19 - 9 - 03

Nº 76/03 (GONZAGA MOTA) - Cria, no âmbito da
Câmara dos Deputados, a Comissão Permanente
de Assuntos Sociais.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23 - 9 - 03

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º

combinado com ART. 132, § 2º
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1º

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.669 - Al02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Rádio Comunitária Matu
tão FM, Um Bem a Serviço de Campestre a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São José do Campestre, Estado do Rio Grande
do Norte.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 2.778 - Â/02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária e Cultural de Mirim
Doce a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Mirim Doce, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 2.826 - Al02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Radiodifusão para
Comunicações Comunitária do Sítio Areias do Muni
cípio das Correntes - PE (ARCCSAMC) a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Correntes, Estado de Pernambuco.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 2.831 - Al02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária dos Morado
res das QNM 18 a 26 de Ceilândia Norte - DF a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ceilândia, Distrito Federal.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 2.863 - Aloa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Rádio Jornal da Cidade
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9- 03

Nº 2.866 - AlOa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Clube
de Marília Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Marília,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 2.884 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão
Dinâmica FM Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

--------- - - ---- -- ----
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Nº 2.912 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária
Estação de Franco da Rocha a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Franco da
Rocha, Estado São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 2.934 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Pratapolen
se de Radiodifusão a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Pratápolis, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

W~ 2.945 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática) - Aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária Edu
cativa e Cultural Rádio Sucesso FM de Mário
Campos a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mário Campos, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO:2ª8ESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 2.950 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática) - Aprova o
ato que renova a .permissão outorgada à Rádio
Atlântida FM de Blumenau Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 2.951 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Morado
res, Mini e Pequenos Produtores Rurais dos Povoa
dos Baião, Malhadinha, Poço Salgado e Campo
Comprido - ACB a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Boca da Mata,
Estado de Alagoas.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 2.990 - Aloa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au"
toriza a Associação Comunitária Cidade de Radiodifu
são a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campos Gerais, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.011 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Comunicação do
Jardim Amarante - RN a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de.exclusividade, serviÇO de radiodifu
são comunitária na cidade de São Gonçalo do Amarall
te, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.016 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Fundação da Integração Cultural Via
nense a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Viana, Estado do Maranhão.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.018 - Aloa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Dourado a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Dourado, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.031 - Aloa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema de Radiodifusâlo
Ribas do Rio Pardo Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.033 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia,Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Rádio Comunitária de Santo Antônio
do Descoberto FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Santo Antônio do
Descoberto, Estado de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03
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Nº 3.070 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Mata da Corda Comunica
ções Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Patos
de Minas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.071 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural "Raul Bopp" a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.072 ,- A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Ibipeba a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ibipeba, Estado da Bahia.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.083 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Urbano de Tarrafas - Ceará - ASDUT a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tarrafas, Estado do Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.085 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação Social a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São João da Lagoa, Esta
do de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.086 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rede Sol de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Trairi, Estado do Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.094 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou
torga permissão à Rádio Três Climas Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Paraipaba, Estado do Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.139 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Picuiense Artística e Cul
tural de Radiodifusão Comunitária a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pi
cuí, Estado da Paraíba.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.142 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Rádio Comunitária Líder do Sertão
FM a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Chorrochó, Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.144 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural de Água Fria a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.149 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação da Rádio Comunitária
Educativa Cristal FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Corumbiara, Esta
do de Rondônia.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.153 - A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a· Associação Cultural e Comunitária de Celso
Ramos a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Celso Ramos, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

--_._--------_.. _--_ .._~~----~-----------~-.---_.~~------
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Nº 3.165 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação de Paranaiguara a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Paranaigua
ra, Estado de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.182 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema Gois de Radio
difusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Água Boa,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.195 - Al03(Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação de Apoio Comunitário Bethel a exe
cutar, pelo.prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.196 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Ananás a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ananás, Estado do Tocantins.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.198 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologna,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária Renascer de Inhaúma
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de E~X

c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Inhaúma, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.203 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação .e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Empresa de Radiodifusi~o

Tijucas FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Bombinhas, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.209 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática) - Aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária River
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni~

tária na cidade de Rio Vermelho, Estado de Mi
nas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.210 - A/03 (Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática) - Apro
va o ato que autoriza a Associaçãú Comunitária
Cultural de Radiodifusão - ACCULTURAD a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Maria da Fé, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.215 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Apoio e Assistência à
Juventude Sericitense - AJUS a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Sericita, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.224 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural, Comunitária Au
xiliadora, de Progresso a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Progresso,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.226 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática) - Aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária de
Arte, Cultura e Informação de São Pedro
(ACARCISP) a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de São Pedro, Esta
do de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03
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Nº 3.236 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo- Nº 3.245 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Movimento Comunitário que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi-
Com Rádio Local Imprensa FM a executar, pelo pra- fusão de Campo Grande - RN a executar, pelo
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Montei- prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
1'0, Estado da Paraíba. serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
DECURSO: 2ª SESSÃO Campo Grande, Estado do Rio Grande do Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 _ 03 DECURSO: 2ª SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03
Nº 3.237 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a ACOMOR - Associação Comunitá
ria Morada de Radiodifusão a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Virgem da
Lapa, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.238 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Claret, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.240 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Desen
volvimento Cultural de Desterro a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Desterro, Estado da Paraíba.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.241 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifu
são de Poço Fundo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Poço Fundo, Esta
do de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.243 - AI03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Beneficente dos Moradores
de Pau - Pombo a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.248 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária Sideral de Radiodifu
são para o Desenvolvimento Cultural, Artístico e Espor
tivo a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Buerarema, Estado da Bahia.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

NQ 3.250 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Beneficiente de Altaneira
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Altaneira, Estado do Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

NQ 3.259 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Beneficente, Cultural e Comunitária
Tupinambá a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de ltaparica, Estado da Bahia.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.262 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a concessão outorgada à Abril Radiodifusão SIA,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 3.264 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Claraval a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Claraval, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03
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Nº 100 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Real Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Rio das Ostras,
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 353 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação elntorrnãtica) - Aprova o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Rádio São João do
Paraíso FM (ACRSJP) a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Cambuci, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 474 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difuso
ra de Franca Uda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Franca,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 482 - AJ03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, ComunicÇlçãoe Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária de
Frei Inocêncio a executar, sem direito de exclusivi
dade, serviç()de radiodifusão comunitária na cidade
de Frei Inoc~ncio, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 -9 - 03

Nº 484 - A.i03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Artístico, Cultural e Social de Juara - MT a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Juara, Estado de
Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO; 22 - 9 - 03

Nº 486 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Santo Amaro 
ACSA a executar, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo
Amaro do Maranhão, Estado do Maranhão.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO; 22 - 9 - 03

Nº 487 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Campono
vense de Rafiodifusão a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato
Grosso.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚtTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

Nº 492 - Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Artística e
Cultural de Tonantins a executar, sem direito de.ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tonantins, Estado do Amazonas.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 - 03

PROJETO DE LEI

Nº 286 - C/99 (ANGELA GUADAGNIN) - Projeto
de lei que dá a denominação de "Aeroporto de São
José dos Campos - Professor Urbano Ernesto
Stumpf" ao aeroporto da cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 9 -'- 03
1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI

Nº 1.461/99 (LUIZ BITTENCOURT) - Dispõe so
bre a reserva de assentos para pessoas obesas nos
sistemas de transporte público coletivo rodoviário ur
bano e interestadual.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 1.972/99 (MARCOS CINTRA) - Altera a Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Flo
restal, dispondo sobre as áreas de preservação per
manente em áreas urbanas. (E seus apensados:
PLs nº 2.838/00, do Dep. Vicente Caropreso;
2.995/00, do Dep. Fernando Coruja; 4.893/01, do
Dep. Mário de Oliveira; 5.927/01 , do Dep. Corauci
Sobrinho).
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03
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Nº 4.936/01 (JOSÉ ALEKSANDRO) - Concede be
nefícios aos empregados de casas lotéricas. (E seu
apensado: PL. 5.969/01, do Dep. Pedro Fernandes).
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 6.374/02 (JOVAIR ARANTES) - Acrescenta ar
tigo ao Código de Trânsito Brasileiro tornando obri
gatório a gravação do nome e do tipo sanguineo do
proprietário, no capacete de segurança para motoci
clista e afins.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 6.421/02 (ALBERTO FRAGA) - Dispõe sobre a
proibição aos Municípios que mantém guarda municipal
de contratarem Serviços de Segurança Privada.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 7.040/02 (MAX ROSENMANN) - Altera a reda
ção do parágrafo único do artigo 281 da Lei nº 9.503
de 23 de setembro de 1997, que "institui o Código
de Transito Brasileiro".
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 7.051/02 (SENADO FEDERAL) - Revoga dis
positivos da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Transito Brasileiro,
para eliminar a incidência de fator multiplicador so
bre o valor das multas estabelecidas.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 253/03 (SENADO FEDERAL) - Altera o art.
252 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para in
cluir a proibição do ato de fumar ao dirigir.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 525/03 (LUIZ BITTENCOURT) ~ Altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre reno
vação da Carteira Nacional de Habilitação.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 755/03 (DANIEL ALMEIDA) - Proíbe que seja
previsto valor variável para a tarifa básica de pedá
gio, em razão de mês, dia ou intervalo de horário es
pecífico.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 883/03 (EDUARDO CUNHA) - Dispõe sobre o
transporte de policiais militares e bombeiros milita
res em veículos coletivos intermunicipais de passa
geiros, e adota outras providências.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54, DO RI
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART. 144, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1º, DO RI
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º,
combinado com ART. 132,§ 2º, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU INJU
- RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI

Nº 3.888/97 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre
a aplicação de penalidades aos responsáveis e às
instituições de saúde e de proteção social, públicas
e privadas, bem com àquelas conveniadas com o
Sistema Único de Saúde - SUS.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 24/03 {COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA} - Aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Verdes Mares Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI

Nº 2.530/96 (SERAFIM VENZON) - Determina que
sejam destinadas ao Instituto Nacional de Segurida
de Social - INSS os recursos de prêmios não pro
curados das loterias e de quaisquer concursos de
prognósticos administrados pela governo federal.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03



Dia 19, 6ª - feira

Dia 22, 2ª - feira

Dia 17, 4ª - feira

15:00 JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP)
15:25 ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA)

10:00 EDSON DUARTE (PV - BA)
10:25 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
10:50 FERNANDO FERRO (PT - PE)
11 :15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
11 :40 MILTON CAROlAS (PTB - RS)
12:05 DURVAL ORLATO (PT - SP)
12:30 HELENILDO RIBEIRO (PSDB - AL)
12:55 COLOMBO (PT - PR)
13:20 MOACIR MICHELETTO (PMDB - PR)

15:00 JOSUÉ BENGTSON(PTB - PA)
15:25 JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL)

Dia 18, 5ª - feira

REQUERIMENTO DE CPI

Nº 25/03 (OLIVEIRA FILHO) - Requer a criação e
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Brasiguaios, afim de apurar a real situação de
precariedade, humilhação e exploração em que se
encontram 300 mil brasileiros no Paraguai.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003

15:00 ANSELMO (PT - RO)
15:25 JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP)
15:50 LEONARDO MONTEIRO (PT - MG)
16:15 SELMA SCHONS (PT - PR)
16:40 PAULO AFONSO (PMDB - SC)
17:05 KÁTIAABREU (PFL - TO)
17:30 ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
17:55 CABO JÚLIO (PSC - MG)
18:20 BARBOSA NETO (PMDB - GO)
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N21.784/99 (ENIO BACCI) Dispõe sobre o direito de in- 4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter-
denização moral e material contra decisão de peritos mos do artigo 35, § 2º, do RI.
médicos da Previdência Social e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

N9 2.235/99 (GASTÃO VIEIRA) - Dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais para o desenvolvi
mento regional, altera a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, e dá outras provi
dências. (E seu apensaodo; PL. nº 2.384/00, do
Dep. Gastão Vieira).
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Nº 4.215101 (SENADO FEDERAL} - Revoga a alínea
do inciso XII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezem
bro de 1996. (E seus apensados: PLs nºs 2.559/00,
do Dep. Ronaldo Vasconcellos; 2.560/00, do Dep. Ro
naldo Vasconcellos; 2.756/00, do Dep. Ronaldo Vas
concellos; 3.691/00, do Dep. Luiz Carlos hauly;
3.798100, do Dep. Darcísio Perondi; 3.800/00, do Dep.
Augusto Nardes; 3.801/00, do Dep. Augusto Nardes;
3.802/00, do Dep. Augusto Nardes; 3.803/00, do Dep.
Augusto Nardes; 3.820/00, Antônio Carlos Koder Reis;
4.040/01, do Dep. Augusto Nardes; 4.288/01, do Dep.
Marcos Cintra; 4.488/01, do Dep. Silvio Torres;
4.847/01, do Dep. Ricardo Ferraço; 4.848/01, do Dep.
Augusto Nardes; 4.849/01, do Dep. Augusto Narcles;
5.369/01, do Dep. Eni Voltolini; 5.495/01, do Dep. Joào
Eduardo Dado; 5.500/01, do Dep. Luciano Pizzatlto;
5.508/01, do Dep. João Eduardo Dado; 5.914/01, do
Dep. Carlos Batata; 6.682/02, do Dep. Augusto Nardes;
6.683/02, do Dep.Augusto Nardes; 7.106/02, do Dep.
Odelmo Leão; 7.233/02, do Dep. Marcos Cintra;
7.246/02, do Dep. João Eduardo Dado).
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTUVIA SESSÃO: 18 - 9 - 03

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDlCIALI
- DADE - ART. 164, § 19, DO RI
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2ºE § 3º, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2º, DO RI

PROJETO DE LEI

Nº 1.609/99 (POMPEO DE MATTOS) - Altera a Lei
nº 4.944, de 6 de abril de 1966, que dispõe sobre a
proteção de artistas, produtores de fonogramas e orga
nismos de radiodifusão, e dá outras providências.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 9 - 03

Dia 23, 3ª - feira

15:00 CLÁUDIO MAGRÃO (PPS - SP)
15:25 MÁRIO NEGROMONTE (PP - BA)

Dia 24, 4ª - feira

15:00 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)
"15:25 DIMAS RAMAlHO (PPS - SP)
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Dia 25, 5!! - feira

15:00 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
15:25 JAIME MARTINS (PL - MG)

Dia 26, 6ª - feira

10:00 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
10:25 CORIOLANO SALES (PFL - BA)
10:50 RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
11:15 LUCI CHOINACKI (PT - SC)
11:40 GERALDO THADEU (PPS - MG)
12:05 SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
12:30 JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
12:55 MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
13:20 CHICO ALENCAR (PT - RJ)

Dia 29, 2ª - feira

15:00 REGINALDO GERMANO (PFL - BA)
15:25 VANESSA GRAZZIOTIN(PCdoB - AM)
15:50 JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
16:15 JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
16:40 LUCIANO ZICA (PT - SP)
17:05 VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)
17:30 LUCIANO CASTRO (PL - RR)
17:55 DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
18:20 JOÃO LYRA (PTB - AL)

Dia 30, 3ª - feira

15:00 RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
15:25 HOMERO BARRETO (PTB - TO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POlÍTICA RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 134/03 Do Sr. Benedito de Lira
- que "requer, nos termos do art 29, incisos I e 11, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que
seja criada, no âmbito desta Comissão, a seguinte
Subcomissão Especial: Subcomissão especial para
tratar da Política sucroalcooleira, a revitalização do
Proálcool e a modernização da legislação do setor:"

REQUERIMENTO Nº 137/03 Do Sr. Benedito de
Lira - que "requer seja apreciada Moção que con
clama o Governo Federal e o Parlamento Brasileiro
a contestar junto à embaixada dos Estados Unidos
da América quaisquer medidas de ação antidumping
e de taxas de compensações alfandegárias aplica
das ao camarão brasileiro."

REQUERIMENTO Nº 138/03 Do Sr. Leonardo Vilela
- que "solicita seja convidado o Senhor Ministro do
Desenvolvimento Agrário para prestar esclarecimen
tos a esta Comissão, em relação às irregularidades
apontadas pela Procuradoria da República, e Minis
tério Público, referentes à Reforma Agrária, e libera
ção de recursos a entidades geridas pelo MST."

REQUERIMENTO Nº 139/03 Do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "solicita sejam convidados
dois representantes do Parlamento da Argentina e
dois representantes da agroindústria sucroalcooleira
daquele País, para debaterem sobre a questão das
sobretaxas impostas ao açúcar brasileiro, no âmbito
do Mercosul, e seus conseqüentes reflexos nas ne
gociações com o Mercado Comum Europeu e com
os Estados Unidos da América ."

REQUERIMENTO Nº 140/03 Do Sr. Moacir Miche
letto - que "requer a criação de uma subcomissão
para tratar das questões que envolvem o setor leitei
ro nacional, tendo como objetivo encontrar soluções
para os problemas enfrentados pela pecuária leiteira
do Brasil."

REQUERIMENTO Nº 141/03 Do Sr. Zonta e outros
- que "requerem a realização de reunião de audiên
cia pública no Plenário desta Comissão, com a pre
sença do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abaste
cimento, para apresentar os resultados da V Confe
rência Ministerial da Organização Mundial do Co
mércio/OMC, em Cancúm."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple
nário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.854/97 - do Sr. Adão Pret
to - que "dispõe sobre a participação dos agriculto
res no processo de classificação e recebimento do
fumo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ASSIS MIGUEL DO COUTO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Abelardo Lupion, em 10/09/2003

----~----- - -~-----~~- -------~-----
---------~~--~-- ---~--~-------



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47681

c - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu
siva pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 6.689/02 - do Sr. Adão Pret
to - que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veí
culos utilitários destinados ao transporte de produ
ção agrícola, nas condições que estabelece."
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
PARECER: pela aprovação, com emendas.

Vista conjunta aos Deputados João Grandão e Raul
Jungmann, em 03/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 547/03 - do Sr. Reginaldo
Lopes - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas de benefi.ciamento e comércio de laticíni
os informar ao produtor de leite o valor pago pelo
produto até o dia cinco de cada mês e a proibição
de diferenciação de preços entre.produtores e a pro
ibição da prática de cotas de excedente, chamado
de produção excedente, entre os períodos das
águas." (Apensado: PL 1051/2003)
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e
pela rejeição do PL 1051/03, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 945/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre o direito de os mutuários de crédi
to rural recorrerem a instituições arbitrais para o cál
culo de seus saldos devedores."
RELATOR: Deputado JOÃO GRANDÃO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 6.243/02 - do Sr. Max Ro
senmann - que "introduz a hipoteca abrangente
como modalidade de garantia real e altera a reda
ção dos artigos 761 do Código Civil, - Lei nº
3.071,de 1º de janeiro de 1916 -; 20, 30 e 59 do
Decreto - lei nº 167, de 14.02.1967; 178 da Lei nº
6.015, de 31.12.1973; e 6º e 12 da Lei nº 8.929, de
22.08.1994."
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 740/03 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o

armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação,
o destino final dos resíduos e embalagens, o regis
tro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscali
zação de agrotóxicos, seus componentes e afins, e
dá outras providência.s."
RELATORA: Deputada KÁTIA ABREU
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 886/03 - do Sr. Benedito de
Lira - que "altera o artigo 3º , da Lei nº 8.661, de 2
de junho de 1993 . que dispõe sobre incentivos fis
cais para a capacitação tecnológica da indústria e
da agropecuária, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MORAES SOUZA
PARECER: pela rejeição.

SEM PRAZO DETERMINADO

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
63/01 - do Sr. Abelardo Lupion - que "propõe
que a Comissão de Agricultura e Política Rural fisca
lize o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento e outros órgãos públicos, quanto ao cumpri
mento da legislação relativa à inspeção sanitária e
industrial de leite e seus derivados, importados, e
formação de cartel."
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO
PARECER: Conclusões do Relator, Dep. Moacir Mi
cheletto, pela implementação da PFC com encami
nhamento da cópia deste relatório ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19 - 09 - 03

Substitutivo (Art. 119,11 e §1 Q
)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.487/01 - do Senado Fede
ral - (PLS 352/1999) - que "acrescenta parágra
fos ao artigo segundo da Lei nº 8.629, de 25 de fe
vereiro de 1993, que dispõe sobre a regulamenta
ção dos dispositivos constitucionais relativos à refor
ma agrária, previstos no Capítulo 111,Título VII da



LOCAL: Auditório Nereu Ramos
HORÁRIO: 09h

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SEMINÁRIO

A - Seminário:
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Constituição FederaL" (Apensado: PL 2041/1996 Coordenação das Organizações Indígenas da Ama-
(Apensados: PL 620/1999, PL 2042/1996, PL zônia Brasileira - COIAB
2112/1996, PL 4658/1998, PL 2284/1996 e PL Articulação dos Povos Indígenas Do Nordeste, Mi-
4857/2001)) nas Gerais e Espírito Santo - APOINME
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE Federação dos Povos e Organizações Indígenas do

Mato Grosso;
Conselho Indigenista de Roraima - CIR
União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Ama
zonas - UNI/AC
Instituto Warã
Instituto Sócio Ambiental
Instituto de Estudos Sócio Econômicos - INESC
Conselho Indigenista Missionário
17h30 - 18h30
Debate

Tema:

AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA OS POVOS
INDíGENAS NA AMAZÔNIA 17 E 18 DE
SETEMBRO DE 2003
Dia 17 de Setembro - quarta - feira
9hAbertura
Presidente da Câmara
Ministros de Estado
Presidente da FUNAI
Presidente da Comissão da Amazônia
Presidente da Subcomissão de Assuntos Indígenas
Coordenador da Frente Parlamentar de Defesa dos
Povos Indígenas
9h30 - 12hOO
MESA 1 - Órgãos do Governo
Tema: Políticas Públicas para os Povos Indígenas
Expositores:
Ministério da Justiça
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Educação
Ministério da Saúde
Ministério da Cultura
Ministério da Defesa
Fundação Nacional do índio
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
12hOO - 12h45
Debate

INTERVALO PARA ALMOÇO
4hOO - 17hOO
Mesa 2 - Organizações não Governamentais
Tema: Políticas Públicas para os Povos Indígenas
Expositores:

DIA 18 DE SETEMBRO
9hOO - 11h30
Mesa 3 - Órgãos da Câmara dos Deputados e
Institutos de Pesquisa

TEMA: "Proposições Legislativas referentes aos Po
vos Indígenas em tramitação na Câmara dos Depu
tados"
Expositores:
Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados;
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias;
Comissão de Constituição e Justiça;
Comissão de Direitos Humanos;
Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regi
onal;
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Po
vos Indígenas;
Instituto Sócio Ambiental;
Instituto de Estudos Sócio Econômicos - INESC.
1h30 - 12h30
Debates

INTERVALOPARA ALMOÇO
4h30 - 16hOO
Debates e Propostas
6h30
Apresentação de Documento Síntese dos Debates e
Propostas.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18 - 09 - 03
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2) LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 11h30min

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 440/03 - do Sr. Moisés Lip
nik - que "dispõe sobre a criação de Zona de Pro
cessamento de Exportações - ZPE - no Municí
pio de Boa Vista, Estado de Roraima."

RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

TEMA: "Debate acerca do mérito do Projeto de Lei
1.402/99, que modifica a Lei nº 9.294, de julho de
1996, estabelecendo restrições à propaganda de
medicamentos e terapias."

Convidados:
Sr. EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE
Presidente do Conselho Federal de Medicina
Sr.JALDO DE SOUZA SANTOS
Presidente do Conselho Federal de Farmácia
Sr. ANTONIO CARLOS DA COSTA BEZERRA
Gerente Geral de Inspeção da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA
Sr. PAULO MACHADO DE CARVALHO NETO
Presidente da Associação Brasileira de Emissoras e
Rádio e Televisão - ABERT
Sr. ROBERTO WAGNER MONTEIRO
Presidente da Associação Brasileira de Telecomuni
cações - ABRATEL
Sr. CIRO MORTELLA
Presidente da Federação Brasileira da Indústria Far
macêutica - FEBRAFARMA
Sr. GILBERTO LEIFERT
Presidente do Conselho Nacional de Autorregula
mentação Publicitária - CONAR

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 101/03 Do Sr. Corauci Sobri
nho - PFUSP - que "requer a realização de Au
diência Pública conjunta com a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e· Minorias; e Co
missão de Minas e Energia, para discussão acerca
da política nuclear brasileira."

REQUERIMENTO Nº 102/03 Do Sr. Julio Semeghini
- PSDB/SP - que "requeiro que seja convidado o
Senhor Airton Langaro Dipp Presidente da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos."

REQUERIMENTO Nº 103/03 Da Sra. Mariângela
Duarte - PT/SP e outros - que "requer seja convi
dado o Sr. Augusto Liberato a fim de comparecer a
esta Comissão para prestar esclarecimentos a res
peito das denúncias de fraude e apologia à violência
na apresentação de matéria jornalística exibida no
programa Domingo Legal, do SBT, sobre o depoi
mento de supostos membros da agremiação crimi
nosa conhecida como PCC."

REQUERIMENTO Nº 104/03 Do Sr. Corauci Sobri
nho - PFUSP - que "requer a audiência da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática para o Projeto de Lei nº 1.503, de 2003."
B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 120/03
- da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional - (MSC 421/2001) - que "aprova o texto
da Convenção Relativa ao Registro de Objetos Lan
çados no Espaço Cósmico, adotado pela Assem
bléia Geral das Nações Unidas, em 12 de novembro
de 1974, e em vigor a partir de 15 de setembro de
1976."
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA
PARECER: pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclu
siva pelas Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM Nº 378/92 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto que renova a concessão outorga
da à Rádio Maciço de Baturité Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
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de Baturité, Estado do Ceará. AVISO Nº 888 - AI -'- SG/
DE 28 DE JULHO DE 1992"
RELATOR: Deputado VIEIRA REIS
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM Nº 598/98 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 12 de maio de 1998,
que "Renova a concessão da Rádio Cultura de Lo
rena Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Lorena, Estado
de São Paulo"."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Mariângela Duarte, em
10/09/2003

TVR Nº 140/00 - do Poder Executivo - (MSC
1068/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de julho de 2000, que renova concessão à Funda
ção Roberto Rabello de Comunicação Social, para
explorar serviços de radiodifusão, a partir de 22 de
setembo de 1992, na cidade de Afonso Cláudio,
Estado do Espírito Santo."
RELATOR: Deputado CARLOS NADER
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 148/00 - do Poder Executivo - (MSC
1068/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de julho de 2000, que renova concessão à Rádio
Rural Nova Guaranésia Ltda., para explorar serviços
de radiodifusão, a partir de 6 de setembro de 1992,
na cidade de Guaranésia, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA
PARECER: pela. aprovação.

TVR Nº 158/00 - do Poder Executivo - (MSC
1068/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de julho de 2000, que renova concessão à Rádio
Princesa do Jacuí Ltda., para explorar serviços de
radiodifusão, a partir de 1º de novembro de 1993, na
cidade de Candelária, Estado do Rio Grande do
Sul."
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALlL
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 318/00 - do Poder Executivo - (MSC
1419/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 29
de setembro de 2000, que renova a concessão da
Fundação Emissora Rural a Voz do São Francisco

para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1º
de novembro de 1993, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Marcos Abramo, em 10/09/2003

TVR Nº 519/00 - do Poder Executivo - (MSC
1679/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 de
outubro de 2000, que renova a concessão da Emisso
ra Continental de Campos Ltda. para explorar, sem di
reito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, a partir
de 1º de novembro de 1993, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Campos dos
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 634/00 - do Poder Executivo - (MSC
1962/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 6 de
dezembro de 2000, que renova concessão outorga
da à Rádio Difusora dos Inhamuns Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Tauá, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado VIEIRA REIS
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 652/00 - do Poder Executivo - que "sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 733, de 12 de dezembro de
2000, que renova a permissão outorgada à Rádio
Musical FM de Itaguaí Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 697/01 - do Poder Executivo - (MSC
305/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 26
de março de 2001, que renova a concessão da Rá
dio Alvorada de Rialma Ltda. para explorar, sem di
reito de exclusividade, pelo prazo de dez anos, a
partir de 1º de maio de 1994, serviços de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Rialma,
Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: pela aprovação.

"""--- .~..._-_._~------_._----" -------".. --_._--
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TVR Nº 886/01 - do Poder Executivo - (MSC
641/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 625,
de 4 de outubro de 2000, que renova permissão à
Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda., originaria
mente Rádio Bandeirantes S/A., para explorar, a
partir de 1º de maio de 1994, pelo prazo de dez
anos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Bispo Wanderval,
João Batista e Mariângela Duarte, em 10/09/2003

TVR Nº 1.200/01 - do Poder Executivo - (MSC
1025/2001) - que "submete a apreciação do Con
gresso Nacional o ato contante da Portaria numero
185, •de 17 de abril de 2001, que renova a permis
são outorgada à Rádio Vox 90 Ltda., originariamen
te Rádio Cultural Ltda., para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequencia modulada, na cidade de Ame
ricana, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 1.227/01 - do Poder Executivo - (MSC
1036/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 414,
de 31 de julho 2000, que renova a permissão outor
gada à Rádio Constelação Ltda. para explorar, por
dez anos, a partir de 23 de setembro de 1991, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em frequência modülada, na cidade de Guara
bira, Estado da Paraíba:'
RELATOR: Deputado CARLOS NADER
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 1.249/01 - do Poder Executivo - (MSC
1063/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 19
de setembro de 2001, que outorga concessão à Rá
dio o Guri AM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Bal
neário Camboriú, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 1.577/02 - do Poder Executivo - (MSC
31/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 619,

de 24 de outubro de 2001, que renova permissão à
Rádio Antena Jovem Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
na cidade de Assis, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados João Batista e Ma
riângela Duarte, em 10/09/2003

TVR Nº 2.114/02 - do Poder Executivo - (MSC
325/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 348,
de. 19 de março de 2002, que outorga permissão à
Mello e Bruno Comunicação e Participações Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Barão de Coca
is, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 2.222/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Socie
dade Campograndense de Radiodifusão Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul:'
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Murilo Zauith e Van
der Loubet, em 10/09/2003

TVR Nº 2.223/02 - do Poder Executivo - (MSC
400/2002) - que "submete à apreciação do COI1
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 17
de maio de 2002, que renova concessão da Socie
dade Rádio Pindorama Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do
Sul."
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Murilo Zauith, em 10/09/2003

TVR Nº 2.442/02 - do Poder Executivo - (MSC
566/2002) - que "submete à apreciação do COI1
greSSQ Nacional o ato constante da Portaria nº 7813,



Vista conjunta aos Deputados Bispo Wanderval,
João Batista e Mariângela Duarte, em 10/09/2003

TVR Nº 2.898/02 - do Poder Executivo - (MSC
784/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1437, de 31 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Caldense - AÇÃOCCALDAS a
executar, pelo prazo e três anos, sem direito de ex-
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de 15 de maio de 2002, que outorga permissão à TVR Nº 2.594/02 - do Poder Executivo - (MSC
Fundação Jofeco e Comunicação, para executar, 648/2002) - que "submete à apreciação do Con-
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida- gresso Nacional o ato constante do Decreto de 10
de, serviço de rádiodifusão sonora em freqüência de julho de 2002, que renova a concessão da Rádio
modulada, com fins exclusivamente educativos, na Liberdade de Caruaru Ltda para explorar, pelo prazo
cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco." de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
PARECER: pela aprovação. de Caruaru, Estado de Pernambuco."

TVR Nº 2.464/02 _ do Poder Executivo _ (MSC RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
608/2002) - que "submete à apreciação do Con- PARECER: pela aprovação.
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27 TVR Nº 2.688/02 - do Poder Executivo - (MSC
de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio 679/2002) - que "submete à apreciação do Con-
Difusora Paranaibense Ltda. - ME, para explorar, gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 637,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida- de 26 de abril de 2002, que renova permissão outor-
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, gada à Som Três Radiodifusão Ltda, para explorar,
na cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
Sul." de, serviço de radiodifusão sonora em frequência
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA modulada, na cidade de Três Lagoas, Estado do
PARECER: pela aprovação. Mato Grosso do Sul."

RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA
TVR Nº 2.470/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação.
608/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 27 TVR Nº 2.689/02 - do Poder Executivo - (MSC
de junho de 2002, que renova a concessão à Rádio 679/2002) - que "submete à apreciação do Con-
Independência de Medianeira Ltda., para explorar, gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 667,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida- de 30 de abril de 2002, que renova permissão outor-
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média, gada à Rádio Som Gurupi Ltda, para explorar, pelo
na cidade de Medianeira, Estado do Paraná." prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
PARECER: pela aprovação. lada, na cidade de Gurupi, Estado do Tocantins."

RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
TVR Nº 2.569/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação.
648/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 10 TVR Nº 2.811/02 - do Poder Executivo - (MSC
de julho de 2002, que renova a concessão da Rádio 754/2002) - que "submete à apreciação do Con-
Sorriso Ltda para explorar, pelo prazo de dez anos, gresso Nacional o ato constante do Decreto de 20
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de agosto de 2002, que renova concessão à Rádio
sonora em onda média, na cidade de Sorriso, Esta- e Televisão Record S. A. para explorar, pelo prazo
do do Mato Grosso." de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
RELATOR: Deputado CARLOS NADER de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de
PARECER: pela aprovação. São Paulo, Estado de São Paulo."

RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR
TVR Nº 2.584/02 - do Poder Executivo - (MSC PARECER: pela aprovação.
648/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 10
de julho de 2002, que renova a concessão da Rádio
Cultura de Cândido de Abreu Ltda para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Cândido de Abreu, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22 - 09 - 03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2 ; clc Art. 166)

PROJETO DE LEI Nº 815/95 - SILVIO ABREU 
que "dispõe sobre a regulamentação do exercício
das profissões de Analista de Sistemas e suas cor
relatas, cria o Conselho Federal e os Conselhos Re
gionai de Informática e dá outras providências."
(Apensados: PL 981/1999, PL 2194/1996, PL
6639/2002 e PL 6640/2002)
RElATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
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clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na TVR Nº 3.211/02 - do Poder Executivo - (MSC
cidade de Caldas, Estado de Minas Gerais." 1087/2002) - que "submete à apreciação do Con-
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS gresso Nacional o ato constante do Decreto de 09
PARECER: pela aprovação. de dezembro de 2002, que renova a concessão da

Rádio e Televisão Record S/A Ltda., para explorar,
Vista ao Deputado Geraldo Thadeu, em 03/09/2003 pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-

TVR Nº 3.045/02 - do Poder Executivo - (MSC de, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
873/2002) - que "submete à apreciação do Con- na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo."
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR
1427, de 29 de julho de 2002, que renova a permis- PARECER: pela aprovação.

são outorgada a Rádio e Televisão Jarana Ltda. Vista conjunta aos Deputados Bispo Wanderval,
para explorar, pelo prazo dez anos, sem direito de João Batista e Mariângela Duarte, em 10/09/2003
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Paragominas, TVR Nº 12/03 - do Poder Executivo - (MSC
Estado Pará." 440/2003) - que "submete à apreciação do Con-
RELATOR: Deputado VANDER LOUBET gresso Nacional o ato constante da Portaria 11º
PARECER: pela aprovação. 2.782, de 05/12/2002, que outorga permissão à

Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Costa
TVR Nº 3.074/02 - do Poder Executivo - (MSC Dourada para explorar, pelo prazo de dez anos,
897/2002) - que "submeta - se à apreciação do sem direito de exclusividade, serviçode radiodifusão
Congresso Nacional o ato constante da Portaria sonora em frequência modulada, com fins exclusiva-
1685, de 26 de agosto de 2002, que renova a per- mente educativos, na cidade de Manaus, Estado
missão outorgada à Rádio Musical FM Ltda, para AM"
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex- RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ
c1usividade, serviço de radiodifusão sonora em fre- PARECER: pela aprovação.
quência modulada, na cidade de Campo Mourão,
Estado do Paraná." TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA PROJETO DE LEI Nº 6.098/02 - do Sr. Wilson
PARECER: pela aprovação. Santos - que "extingue a prática e a divulgação via

meios de comunicação, da luta esportiva denomina-
TVR Nº 3.090/02 - do Poder Executivo - (MSC da "Vale Tudo""
957/2002) - que "submete à apreciação do Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº RELATOR: Deputado VIEIRA REIS
1940, de 1º de outubro de 2002, que outorga pElr- PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

missão a Adele FM Stéreo de Duartina Ltda., para Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Silas
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex- Câmara, em 10/09/2003
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de Duartina, Estado
de São Paulo."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 3.172/02 - do Poder Executivo - (MSC
1069/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº
1020, de 20 de junho 2002, que renova permissüo
outorgada à Rádio Terra FM Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusvida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Dourados, Estado do Mato
Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado NILSON PINTO
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 2/99 - dos Srs. Silas Brasile
iro e Silas Câmara - que "modifica a Lei nº 4.117,
de 1962, que "institui o Código Brasileiro de Teleco
municações", proibindo a realização de sorteios por
emissoras ou repetidoras de radiodifusão sonora e
de sons e imagens."
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 757/03 - do Sr. José Carlos
Martinez - que ""Proíbe as prestadoras dos servi
ços móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o
serviço de mensagem para a veiculação de propa
ganda comerciaL""

RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO

PROJETO DE LEI Nº 1.157/03 - do Sr. Rogério
Silva - que "acrescenta inciso VII e parágrafo 7º ao
art. 1º da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998,
ampliando a relação dos dados e informações divul
gados, em página da rede mundial de computado
res, pelo Tribunal de Contas da União."

RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO

PROJETO DE LEI Nº 1.302/03 - do Sr. Neuton
Lima - que "dispõe sobre a dublagem em língua
portuguesa de toda a programação da televisão por
assinatura e estabelece a livre escolha de assinatu
ra de canais adicionais por parte do assinante."

RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

PROJETO DE LEI Nº 1.304/03 - do Sr. Leonardo
Monteiro - que "dispõe sobre a criação de telefone
de três dígitos para uso exclusivo dos Conselhos
Tutelares." (Apensado: PL 1870/2003)
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

PROJETO DE LEI Nº 1.337/03 - do Sr. Wladimir
Costa - que "acrescenta Parágrafo único ao Art. 7º
da Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, que
"Dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Radialista e dá outras providências", a fim de proibir
a concessão de registro provisório."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO

PROJETO DE LEI Nº 1.338/03 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "modifica a Lei nº 5.070, de 7 de ju
lho de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações e altera a Tabela de Valores da
Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação, ob
jeto do Anexo 111 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI Nº 1.414/03 - do Sr. Rogério
Silva - que "dispõe sobre o percentual mínimo de
execução de músicas nacionais pelas emissoras de
rádio."
RELATOR: Deputado MARCOS ABRAMO

PROJETO DE LEI Nº 1.617/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "dispõe sobre a criação de selo
comemorativo dos cinqüenta anos da implantação
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
INPA."
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD

PROJETO DE LEI Nº 1.644/03 - do Sr. José Ro
berto Arruda - que "dispõe sobre a criação de selo
comemorativo do centenário da Congregação das
Irmãs da Providência de Gap."
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI Nº 1.650/03 - do Sr. Marcelo
Ortiz - que "institui o ano de 2004 como ano Naci
onal Roberto Marinho"
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LOCAL: Plenário 01 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 23/03 Do Sr. Maurício Quintel
la Lessa - (REQ 3/2003) - que "solicita sejam
convidados os Srs. Ministros das Cidades e do De
senvolvimento Agrário a comparecer a esta Comis
são para prestarem esclarecimentos acerca das po
líticas públicas de habitação e reforma agrária."

B - Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.457/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2165/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção Educativa e Cultural Monsenhor Castro, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Candeias, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.485/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2260/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Cidadã de Promoção Educacional, Cultural,
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Artística, Esportiva e Comunicação Social de Cana
néia a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Cananéia, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.486/02
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 2263/2002) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação de Cultura e do Meio
Ambiente do Espírito Santo do Turvo a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade do Espírito
Santo do Turvo, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.487/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2264/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação de
Promoção Humana e Cidadania a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santo Anastácio, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.488/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2266/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação e Mo
vimento Comunitário Cultural Beneficente Studio a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.489/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2275/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de TremedaVACT a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tremedal,
Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.490/02
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática - (TVR 2279/2002) - que "aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Rádio Gaúcha
FM de Bataguassu Mato Grosso do Sul a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bata
guassu, Estado do Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.492/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2285/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Arco - fris a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibiraci, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.493/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2286/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Benefi
cente de Desenvolvimento Cultural em Coaraci a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Coaraci, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.494/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2287/2002) 
que "aprova o ato que autoriza o Movimento Teatral
"Ziriguidum Art Circus", a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pesqueira,
Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.495/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2288/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Fundação Zilda
Sartório Altoé a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jaguaré, Estado do Espíri
to Santo."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.496/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2312/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Comunicação e Cultura Valente a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Valente, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.507/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2706/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de
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Rio Negro - ACORI a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Rio Negro, Estado
do Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.508/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2753/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Bel Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Ouro
Branco, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.510/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática- (TVR 2825/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária, Cultural e Beneficente TOPP FM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Juliana, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.527/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 364/1997) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Fundação Nossa Senhora Aparecida para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Aparecida, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.528/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 571/1997) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Videira Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Vi
deira, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.533/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 1358/1997) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Difusora do Paraná Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do
Paraná."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.535/02 - da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática (MSC
175/1998) - que "aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Fundação Sant'Ana - Rádio
Sant'Ana para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.536/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 221/1998) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Fundação Educacional União da Serra para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Veranópolis, Estado do Rio Gran
de do Sul."
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.606/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2132/2002) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Clube Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 36/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 3279/2002) - que "apro
va o ato·que outorga concessão à Fundação Educar
- Sul Brasil para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 79/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 3281/2002) - que "apro
va o ato que outorga concessão ao GOVERNO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, no Arquipélago de Fernando
de Noronha, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 178/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 3240/2002) - que "apro
va o ato que outorga concessão à Fundação de
Apoio à Geração, Produção, Criação e Difusão de
Rádio e TV "FUNCOMARTE" para explorar serviço



URG~NCIA!:

PROJETO DE DECRETOPLEGIS\.ATI\lO Nll
2.313/02 - da Comissãode Relações Exte~or.es. e
de Defesa Nacional'- (MSC. 385/2002) ;L.. )que
"ap~o"a o texto dó ~cordo e~t~e o GO"ernoda Re
pública Federl:lti"a do Brasil eo Go",e~l'1!odaIunfsia
sobre Cooperaçãoentre()s InstitutÔs!'Diplo~ticos
de 6mbos os 'Pafses;celebrado ~.~. Brasflia;,~m 13
de Tárço de2002."J'. '........ • j [' .• ' ......••
REJ4'.TOR: Deputado'JOSÉ'ROBE~T0f'RRUD,6.
PJ\RE€ER:" p~lacon~titucioralidade, ju~idicidade e
tétnica legislativa, cóm emenda~ , .

"1:1'1 .:,)" ·:·i· .
PROJETO DE, DECRETO. LEGIS~TI~O Nll

, 2.411/02 - dél C0n'lissãode Relações Exte\:iorese
de .Defesa Nacional .. - .(K.1SC 331/2002) r ',. que
"ap~o~a' o texto do.~co~doae: I\ssistênciaJddiciá~a
erl'l'Matéria Pe~al ~~trea,República Federativa do
Brasil e a Ucrânia, celebrado em Kiev; em 16de ja
neiro ,de 2002". ••. ...•... '
REL.{\"f;OR: Depútado RICf'RDOBi\Rf7tOS
f'I\RECER:. pelaconstitucionalidaCle, !juridicidade e
téc~ica legislati~a.

PROJETO DE E>ECRETO LEGIS~TIXO Nll 228~03
- da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Naêional.i;-(~SC 1247/2002) - que "aprova o tex
to da. C0rlv.erlÇão·.relatiy,a. à ~ssistêl'1cia. Adl11ínistrati
y'a Mútuaparlia ,I\Plic~ção~~propr!ada.da;Legisla
ção~duaneira' e para .a. Pre~ellçãó, Illvestigação e
coM~ate às Illfraçõesl\duanêiras,co~!crufdaentre o
Brasil eo ReirOdos Pafs~~Baixos,no dia 7. de mar-
çó :~e 2002, en'lBrasflia.",.. . i ' !

RELATOR: Deputado BOSCO:COSTA '
,-.i-:·' ",' :-, ,', ',:: ": ." ,:'" ,," :,," p .. ::~:.; ... r.. .'. :'. :"',:- .'

PARECER: peléiconstitucionalidade; juridicidade e
técnica legislativa. . ,

;;1;:. ; .... . ',: ,:i . ,--i::"

PROJETO DELEINIl6.7~6/02 - daC0n'lissão Mis
ta Temporária de Segurança Pública - que "dispõe
sobre os crirnesdeseqaestroe cárcere privado, éx
torsão mediante. seqQestro ie. extorsão' l11ediante pri
vação da liberdéide, edá . outras. 'p~ovidências."
(~pensados: PL.· 31 06{1992 (Apen'sados: PL
305/1999, PL1806/1991 ,li PL302l1999 .(Apensado:
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de radiodifusão d~sonse irnagens, COln fi~sexclu- PROJETO DELEI Nll. 6.425!02-do Poder Executi- .
sivan'lenteeducatiY.os,!~a cidade 'de Recife, Estado vp '-que "dá ~(}varedaçãb ao caput e ao §3~ do
détiPernambuco~"I':I} .... '! .' . . arL304 do Decr~tb"'; Lei~? 3689, de 3 de outubro
RÊLI\IO~~ DeputaCioANIoN'OC~RLOSB'SCA',6. de 1941·' - Código de P~o~esso Pena!." 'l'

~.~~~~~ ~a\l~~~~Cii~c~Se~J!c~~,~g~: ~~~~~LGHoeP:do. Lu,eEOUr0
0

c;0n'lullicação e .lllfO~fIlática..... (f'I,R 2414/2b02) - C .• -:. Proposições Sujeitas à. ~preciação do. Pie-
que' "apr~~a o atO que outorga p~rTissã~i à Rádio nário:
Líderr deltapipocal Ltda.,paraexpl~rari se~lço de ra
diodifusão sOIl(}ra len'l freqQêllciamodulada, na cida-
de de Itapipoda,E~tiidodoCeará.~.'. .'
RE~10R:. Deputédo~NDRÉ~CH~ROV\l'

PROtETO DE'IDEbREIO .irtEGIS~]'~P .Nll
3.1 ()()/03 - daC0n'lissão de.Ciência e Tec(lologia,
C0n'lubicaçãoé l~forn'láticél-~R2567/2'b02) 
que~"apro~la~ .~t(}lc!u~: out()rga pe~issão~.L1Cos
ta J=llnto!.Radlodlfusa(} Ltda.para •• explc)rarr,,~el\'lço de
radi()~ifusão so~ora.~"!lfr~qQência'rTl0dulada;( na ci
da~eide ltajUbá!,E~tado.d~.~i~a~Gerais."

RELATOR: Deput~do~NDR~;ZfcH~RO~
PRohETO DE:lDEbRETO.:ILEGIS4\!IVO Nll
3.122103. - daC rTlissão dedência e frec~oiogia,
C0ri1Jnicação,eln~ormática -~R2628/2(02) .
queil"apr()~aoatolqu~ .outolga per~issãoà Legal
Cat'CatanauvaC0rl'lunlcaçoe~•. Ltda .. ~· ME:para ex
plo..arriseryiç~de .racIiÓdifusãoso~ora·.e~ifreqaência
modulélda;, na cidéde. de José Bonif~cioil Estado' de
São.'f'aui~:"i I '<. . . .•..• ..' ,

RELATOR: Deputado DARCI COELHO

~.~~fj~~O__ ~aEcl~T~~n~Cii~c~~Se~~~~'og~:
..• "., • ," .,... I" • .• ....... ..•• , ~..'

Co~unic;açãoe Infor~á,tica-~R 2643/2002) -
<1u~II"aprova oatd ~ueiíoutorgape#issãoàs Organi
zações R.io BoryitoILtd~.,paraeXPI?rI:lGserviço de ra- '
di(}d~U.,sãoso~oraJ.erTl!reqQê.nCian'l.odÚladá, na cida-
de:~~ltapi~puã; ~stado de.Goiás;" . • .

, RElfTOR:DeputadoD,t..RfICOELHO

PROJE-r"0 ,E>E LEI 1 N1l4.168/01. - do Sr. José Prian
te- ", que idispõe Isobre ligação rodoviária no Plano
Nacio~al de Wação,~o Baixo, Tocantihs, no Estado
do, f>ará;e dábutras pro~idência:s." '.. '
RELATOR: ,I'Déput~ci6 LUIZ' . EDUARDO
GREENHALGH I

P~9.JE18 'nELE,1 N1l5.660~01 -'.do~oderEXecuti
"o..:. (MSC1169/2001)-que "Cria o[Fulldo de Re
cuperaç~o ,de' Créttitos ede. Prevenção e COmbate
àsl7iaUd~sco~traa Pre~idência Social' -
FUNPREV; edá oUtras providências."I. ......
REl.ATOR:Deputar LUIZ'E0Ue.RDO GREENHALGH

i

I IIII I, 11, 1'11" I, , ."



ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
122/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova
redação ao artigo 195 da Constituição FederaL"
(Apensado: PEC 259/1995)
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: Parecer Gom Complementação de Voto
(ORAL) , Dep. Ricardo Fiuza, pela admissibilidade
desta e da PEC 259/1995, apensada.

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Ivo Sartori, em 24/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
353/01 - do Sr. Augusto Nardes - que "dá nova
redação ao inciso IV do art. 29 da Constituição Fe
deral, que dispõe sobre a composição das Câmaras
de Vereadores, e dá outras providências." (Apensa
do: PEC 452/2001)
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade desta, e da PEC
452/2001, apensada.

Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Colbert
Martins, InaldO Leitão, João Paulo Gomes da Silva,
José Eduardo Cardozo e Mendonça Prado, em
10/09/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NQ
384/01 - do Sr. Edir Oliveira - que "altera o § 1º
do art. 29 - A da Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela admissibilidade.

Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, João
Paulo Gomes da Silva e Marcelo Ortiz, em
11/09/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
393/01 - do Sr. Inácio Arruda - que "reduz a jor
nada de trabalho e aumenta o valor mínimo da hora
extraordinária."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela admissibilidade.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NQ 3.174/97 - do Senado Fede
ral - (PLS 144/1996) - que "altera a Lei nQ5.700,
de 1Qde setembro de 1971, que dispõe sobre a for
ma e a apresentação dos Símbolos Nacionais e dá
outras providências." (Apensados: PL 1655/1999,
PL 2346/2000 e PL 3547/2000)
RELATOR DO VENCEDOR: Deputado INALDO
LEITÃO
PARECER VENCEDOR: a proferir.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Inaldo Leitão, João Paulo Gomes da Sil
va e José Ivo Sartori, em 28/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 6.240/02 - do Senado Fede
ral - que ''fixa normas de formação de recursos hu
manos na área de saúde, regulando o inciso 111 do
art. 200 da Constituição Federal."
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO
PARECER: pela inconstitucionalidade deste.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, José Eduardo Cardozo, Maurício Quin
tella Lessa e Zenaldo Coutinho, em 07/05/2003

PROJETO DE LEI NQ 7.198/02 - do Senado Fede
ral - que "concede anistia post mortem a João
Cândido Felisberto, líder da chamada Revolta da
Chibata, e aos demais participantes do movimento."
(Apensado: PL 4455/2()01)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: Parecer com Complementação de
Voto, Dep. Bispo Rodrigues, pela constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, com emenda, e pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela rejeição do PL 4455/2001, apensado.

Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 14/08/2003
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PL 313/1999 (Apensado: PL 6269/2002}), PL PROJETO DE LEI NQ 1.503/03 - do Senado Fede-
5568/2001 (Apensados: PL 6140/2002, PL ral - que "altera a Lei nQ9.504, de 30 de setembro
6262/2002 e PL 6453/2002), PL 666/1999 (Apensa- de 1997, e a Lei nQ 10.408, de 10 de janeiro de
dos: PL 1237/1999, PL 3176/2000 (Apensado: PL 2002, para implantar o registro digital do voto."
5026/2001), PL 4389/2001 e PL 6113/2002) e PL RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
5113/2001), PL 1157/1995, PL 287/1999 (Apensado: GREENHALGH
PL 6142/2002), PL 6573/2002, PL 5253/2001 PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
(Apensado: PL 5774/2001), PL 1769/1996, PL técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
5332/2001, PL 6139/2002, PL 6143/2002, PL
6695/2002, PL 7247/2002 e PL 166/2003)
RELATOR DO VENCEDOR: Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL
PARECER VENCEDOR: a proferir.
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~,ist8:' co~jUrlta ao~ i D~Put~dosJoão .PaUlo GOTes PROJE10 DE LEI N.~.812/95 .~·.'··c1o Sr. João Fassa-
daSII~ia e ~a~c~lol O~lz.e~11~?9{2003. .......',,' . relia - que"~lter~aredaçãodo a~igo 74, datei~,~
PROPOS1~ DE E~END~'~;9Ó~S11~UIÇ,Ã.d::N0 4.~?5',~e 1'7 de ~gostode1964 ':"L~idoSe~,iç<>
465/01 -do S~;Orl~ndolDesconsi-que"~d~ica Mlhta~.(~pensados:PL 889~1995.eP(166611996)'

o iryci~o. ~~acr+scê~ta panigrafo· ao art;i'i30~da RELAT0t:l: Dep~t.adoC~zt'~S~HIRM,ER .. i~' ,i.

Co~stitulça()Fedel'fll."::.. ...i. '. '... i·i. .... Pf,\.REC;ER: pela q~C(>rlstltUClo~l:lhdade~ie inju~dicida-
RE~,-OR:Deput~do CUSTé>D10 M~,-,-OS de deste, do PU 889li1995,ii'edo~L 1666([1996,
PAREc;ER:pela atlmissibilidade. apensados. '

:~;' ,,: ,',: ,,:',' ::';' "I.:·T,::I:. ;': .,,'<.;; '.' ,:'\,,'i;; '!: ,"" '/', , ,:.''.' ,',: "," :':,f': " ::;" ,~:·.'Y.":':, ,: ,ii
,!istaco~juntaaos DePutados ""ntônlo Carlos Maga- PROJETO.DE LEI ~o 856~99 .•'~.·i do Sr; Eduardo Jor-
1I1ães Net(),i'BoscdCosta, Inalclo:,Le'tãoe José~Edu- ge - que "institui o Se~iço Civil PrÔfissioraledá
âl:do cardoZo,e~io~/05~2003.r. > .' t outras Pr.ovidê~cias.".(~p~nsadds: pl.:98711999 e

PROPOS1t.DEi'j~~E~D~~CONS!'1U'Ç,Ã.P N0 PL145211~99} 1\1: •... ...• . ...."; .
'1{03. - dOj!S~•. Ne,u<;,u'Da.r.,~raga - .•. que;~'altera;are- RElJ\TOR.peputa?o ~~~CE~OO.R1.IZ..', ....
daçãodo~.~;.5~d~fo~s~ituiçãoFederalpara dispor flARECE~. pel~ I~C?,p~tlt~clo~élhdade, I~Jurl~lc~-
sob~ere~uryclapatlam~ntar.". '.. •.'. dade e ":la ~ec~lIcalegJslélt'~,~9~st~, doSubstltutl-
RE~TdR:Deputá~óP~TRUS~NANIAS vo da Gomlssao deEdu~açao,Cult~ra e Despo~-
PAREbER:i pela'a(fmi~ibilidadJ.·· to,. do PL98!11999.~d.()PL.1452(1999,ape~~a-

,i ..•.. . . ' I'·'i'. dos, e pelal~c::0l'l~tltuclorahdadedae":lenda rO .
il .". i .. '.' . ,i:,i>:,'.' ,.i '. _ 3/2000ap~esê~tada Col1lissãocleEducáção Cui-

PROPOS~~ DE~~ENDf.e-cqf\JSTITUIÇ~O N° tura e Desporto: li

14(031.-i,doSr(~~~ato"Casagra~d~.-que "dá PROJETO DE i 2 I . . . .

no~a~edaçãoe)i~creScel'l~a dispositixoao § 20 do ......•... L;f',J.!2.35~0~-d()Sr,. Nels0l'l
art.i:27IldaC0I'l~tituiçã() Fede~al,dispo~do sobre o Ii- Proença- <tue~It~a;a,aLeli'P,i9.5~4,de30de.se-
rrlite d~despesas IC0I!10s PÓderes •Ldgislativos dos te~bro de 1.997, dls~~do sobre ~. pr..?~agarda.. ~Iei-
Estados." ..... . .I.i" ,'.. .... . toral porrTlelo ~e Ser'lço d~ ~al()r~dlclonado,Inclu-
RE~TOR:.D~putéldo.,t(\J"f,ONIO CARLOS BISCAIA si,?e.lnternet, e~á o~tas p~o~'dê~cias.".... ....:
Pf\RECER: pelaélH~issibilidade. RE~TOR: Deplrtad().~E~P1=S: R.IB,~I.~O: ~I~HO

!' '1 ....• PARECER: pela corstltuClonahdade,. Jundlcldade. e

PROPOSTf\ DE~MEND~ À.CÔNSTITUIÇÁÔ N0 t~c~ica le~islati~a, e,~~~ Aé~it~, pela.ap~~~a~o.
23~03-do Sel'la~?~e..<1e~all-que "altera 0§50do 'l,lsta conJuntadaosI9~~utad()s;,BI~p<>'I.'1a~de~al,
ar,tt 21.2da.Cortstlt~içao Federal, para estende~ a Bosco Costa, Il'laldo.L~lta(), Jose.Edua~91~ardozo,
aplicação do· salá~o,I'-, educação à educação·' infan- Luiz Artonio Fleur~, Marcelo Ortize ~iden~eArruda,
til."(~pe~sado:PEGI(428/2001)' , . em 21/08/2003 ....•.••...•... ". ..,' q

~;'<tJ~~E§~~g'ad~ ANTÔNIO CARLOS PROJETO DE LEIN°i~.799/00-. dO"'~~.dair:IB6Iso-
I" '. '.' ...•. I;'. ~ ••••... '.... . naro -que "acrescentao'§ 4~aoarq261'do De-

~t~~~ER. ~h> :r:=bolldade desta eda PEC ;~g~ ~:~;."2.B4B, de ~de dezem6irl'de!1940 -
TR~MI!ÀÇÃO ORDINÁRIA .. •. RELATOR:Deputado()Sf\:1~RSERRp.GLlO

PRÔjETODEiID~CRETO LEGISLATIVO N0 11/03 PAR~C~R: pel.a .~I'lstituciól'lal~d~de,:.ju~idicidadê_e
d.·.·.. S.·.·.·.·.·.·A·I.··· ".'p. I rt.·.··, "'1'" .. ' "." '.<. "'1"-." boa tecnlca legislativa.,e,no:m.ento,pelaaprovaçao- • a ~a. I IC~.O, uga -que. susta:a aplcaçao deste, com emendas. . ..... . '.

do Decreto"n\-4'9~3, de 27 de deze~bro de 2002 .,
que "disPõe #9br.l:lla~lv..aguardade dados, i~forrna~ PROJETO DE tEIN°4-202l0t - doPoderExecuti-
çõ~s, docu~~~t()~I~ ~ateriai~1sigilososde i9ter,es~e vo .- (MSC. 208/2001) .-que "declara revogado,o
d~segurançada socledadee.!do Estado no âmbito Decreto'Legislti~o nO .. 3.724,., de1 S. .de .janeiro de
da {\dmi~is~ração~ública Fede~al".· '". 1919, e os demaisiatos que menciona, :relativos à
RE~10R:::'.iDéputado LUIZ EDU""RDO matériaprevide~ciá",a.". . •
GREENHALGHI·. '.... . •... RELATOR: Deputado ~AUR.rCIOR~NDSx

i~~:;:i~,:~:t~~~~!:~'l::r::~tiid.. i..t~::;:i~:".CO~stkucionaIKladk, iuridicid~de e

------:------':"","7"1~---;-;-rrT'êI:l'lrrl'lT:lli'"'1lJIIII!'iliIII,.;....;,1,..;........'""----,llrTmll!lll' :"l1lli, ~-3.----1'-1-'17, ----;-,11-3. _
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PROJETO DE LEI Nº 4.953/01 - do Sr. Neuton
Lima - que "altera a redação do artigo 295, do De
creto - Lei 3.689, de 3de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penal (CPP)."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.531/01 -do Sr. Feu Rosa
- que "modifica a redação do parágrafo 2º do artigo
342, do Código Penal Brasileiro (Decreto -lei 2848,
de 7 de dezembro de 1940)."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 6.964/02 - do Sr. Paulo Del
gado - que "altera o art. 83 do Decreto - lei nº
2848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
o art. 594 do Decreto - lei nº 3689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal, e art. 112,
da Lei 7210, de 11 julho de 1984 - Lei de Execu
ção Penal."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI- ACKEL
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicida
de, boa técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ção.

PROJETO DE LEI Nº 5/03 ~ da Sra. Iara Bernardi
- que "altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5
de janeiro de 1989, e o § 3º do art. 140 do Código
Penal, para incluir a punição por discriminação ou
preconceito de gênero e orientação sexual." (Apen
sado: PL 381/2003)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação deste; e pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
do PL 381/2003, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 138/03 - do Sr. Dimas Ra
malho - que "altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho
de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para que o
Artigo 244 - A e §1º , da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, com a redação dada pela Lei nº 9.975, de
23 de junho de 2000, seja considerado hediondo."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 678/03 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "reduz a lista das categorias com
direito à prisão especial, elimina privilégios da prisão
especial e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo, e, no mérito,
pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Alceu Collares, Bispo
Wanderval e Mendonça Prado, em 10/09/2003

O - Proposição Sujeita à Apreciação Conclusi
va (Parecer 09/90 - CCJR):

PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 159/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 270712002) - que "apro
va o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão
Comunitária Vista Alegre a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro." .
RELATOR: Deputado CÉSAR MEDEIROS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 165/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 2861/2002) - que "apro
va o ato que outorga permissão à Rádio e Televisão
Rotioner. Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Icaraíma,
Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 176/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 3123/2002) - que "apro
va o ato que autoriza a Associação Comunitária
Condorense a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Condor, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 185/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (MSC1067/1997) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
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RádioDifusora BalSélNova ttda~ pa~aexplo~a~ sef'Ji- PROJE~ODE DECRETOLEGIS4\TIVO N°'218/03
ÇO deradiodifusãdS()~o'rà erl'lo~da,média.na cid~- - daC0'T'issãode CiênciaeTecnólog~. Comu~iba-
de deBalsaN~ya IEstado d()Pararyá;~~; çãoe l~follJ1ática-(TVR2453/2002)- que"apro-
RE~TOR: Deptt~do~TILf' UR~ :(·i .: " ,,:ao a.tÔque ~e~o~a .• a ••p~~misSãb.outo~gad~ à'~á~io
P~RECER: pela tor;'stifuclonalidade•. juridicidadee EryerglaLtda.::p'~!~~xplo~a~ s~~llçod.e radlodlfusao
téCnica legislativa.! .::!: •. ; sORo~a erT)fre<:lue~cla ~odulada;l~a cldade.de \{olta

.!1· ri' ! ..•.• 11.; .•.•. .' Redonda; Estado do RIO de Jaryelro."
P~0JETO. D~.D~C~~1? LEGISI{11~O .N°188~03 RE~TOR: Dep~tadoENIY~LDORIBEIRO. ./
-Ja CO~I~?~eGlenclae Tec~ologla, COT~nJca- P~RECER: pela constitucio~alidade,juridicidade e
ça~ el~f,~~IT1~~I~1 ~(]~,R 29,~{f000) - que(ap~~- técnica legislati~a. J . '.. ...•. . I'
~a~ ato:~u.~ ~!e~o,~a,aco~cessa~outo~.g~daa SOCI- PROJETO DE DECRETO tEGISLA1;I\{O N0 22~V03
~~deRadl~paw~que~se Ltda.,.pa~aie~p~orar se~~ -.·da COmissão de CiênCia e Tecn&logfa.Comunica-
~IÇO. de. radlodlfu~~o so~o~a em. oryda ~edla, .•.~a "c1- ção e InforrJ'lática •• _ .(MSC34641997) _. que "apro-
dadede Garr'~~u~" .~stadoido ~IO G~f3nded~Sul. vaoatôque re~o~aaêorycessiÍo outorgada à Rádio
RE~10R:p~put~~c:>P~~~()L~~~ ....•....~.; .. .. Flore~taLtdai!pa~#explora~iser;v:içode r,adiodifusão
Pe.RECER: ...pela.constituclonahdade•.Jundlcldade e sonora em onda Ólédia. na cidade de Tucuruf, Esta-

~~~~~i~~:r~c~~() Ll§GlsLtl)~d N' 19~03 ~~i;~;.be~~ada~br~ q~NISE.F~~~Sf'RD
.....daConllssao.de Clencla eTecnotogla, Co~unlca- PAREGER:pela?OnstitUClonahdade,Jundlcldade .e
ÇãO~il~fO~~~ti~ah.f!]'{JR4~8'~000) . -que/'ap~o- técnica legislati~a.i.
ya<;> a~oqu~t:l.~o~zaa.~~Ssoclaçao Cr,lstal de Radlo- PR0JElIO.DE:E>ECRETO. LEGIS~TI\{O Nll 230/03
di!lIsão ço~u~itá~a. aexecuta~, se~ dire~o de ex- - dt:lGoTissãode Ciência e 1ecll6logia. Comunica-
c~usiYiidade!ili:se~iço .detradiodifusãoco~u~itária•.na çã~ e. '~ro~T,ática - '.'(~SC 4S0j1998). -qu: "aBr~-
cl~a~,~··.de.t-metlstado,Sul. Estado;doiRlo Grande va.ot:lt~ique rie~o~a a.co~cessao.outo~gad~.a Radlo
do.SÚI." ... "~ ..••.••.••.••. ",1 .' .' I. Cultu~a' de.Jates:S~cledf3de UTitadapara'. explorar
RELAtOR:i'b~putado PAULO ~i=0NSO ..... se~.iço'dert:ldi()difusãosor1ora.'emOllda:~édia, na
PI\R~c;;ER:ii 'pelf3 ...·.forystiÍ'ucioll~lidade. juridicidade, e cidaa.e deJal~s~. Estado ..de SãojPa~Io." .. 1'

tébriêah3giS'~tiva.I.· •••••.. , RE~T()R: D!~p~~adoJOSÉR0B~R~OtRRUD~
PRbJErODE:~ÊCRE1;o LEGISLATIVO N0 205/03 PA~ESS~: p~It:l:co~stitucionalidade; juridicidade e

d '. C ' .. - .'d' l 'C' A ". T '1 ..... C . téCnica legIslativa.- .a.· 0rnlssao.e lenCla eecnoogla, omunlca- . ••.• ........11; ......

çãoe'Illf8~~á~i~l- ~R 1828(2002) -que."apro- PROJETO~DE8:ES.R~OLEGIS!f!I\{ON° 2~1/~;-
va,·o~to·•. qUeO~brgaiConcéssão à Televisão Dia- da Com~ssao.~e,l.Clencla e Tecnologla'~rnulllcaçaoe
~a~~~Ltd~:p~~alexplo~~r se~iço de ~adiodifusão Info~át,~ -«~SC.~2000) "7.q~e apro~a o ato
de sons e.lmagenS. nacldadei,de··Salvador, Estado que~ut?~za.a ..~açao dos •. ~o~lrnentos Popu~a~s
dsR,,:I:" ·'1.. .".' '.'.'. de C9rrego Oallt~:-:A~PCDajrexecuta~;sern dIreito
as la,.,<:: . ..•.. ...' . de eXélusividade,se~içd! de. radiodifusão colnu~itária

RElt'T0R. .Deputado C.~R~OS .~tLU~N. . . . na cidade de. C6rrego'8a~ta •.EStado de ~inas Gerais."
Pft~5R~Fl:p~la: tonstituclonahdade. iJundlcldade e RE~lIOR: D~pL!adoJdsÉEDUARDÓ CARDOZO

~d~q~I~~'~~~RE1;O lEGIS~Wi,o~' 208103 r~~;f~::slllitJ.~n~tMOnalidàde.IU~"'1dade e
-:da'Co~issão.~JCiência eTec,:,ologià.Comúnica- PROJE1"0 DE dECRETO LEGISLATIVO N1l232103 -
Çã~~il~fe~ti~hCTNR 190~~2~02) - que"ap~~- da co~ik.ão,~~ciêllciae1ec~ol~9iJ.COlT1unicação
va.~. ~~o,q~e ..a~o~lz~'~~l\ssocla?ao.de De~e~~ol~l- e Inf0rtnática7,.(TVR308,l2000) - .que "aprpyf'l0 ato
me~t(), C~tt~~1 e,lt~'~t,fO de. D~a.mante Dp~stea queJel"K)va a copce$são outorgada à E~preSa'de Co-
~xe~~a~,.~e~dl~~lto,de excluslv,ldade. se'X1ço ~e munica~b Sampaio Ltda., paraexplora~serviço de
radi~diflJsã~i\icornUllitária na cidade de Diamante radiodifusão sOnoraen'l0ndamédia. na i ci~de de
D'Oeste.Estt:ldo'd6:Paraná.'·. '. Palmeirados rry~ios, Estado'de~lagoas."
RELATO~:'[)~p~té~o ~f'IMUNDO SANTOS < RELATOR: 8ep~tadoJ0SÉDI~.IN0
PARÊCER:,pela bristitucionalidade; juridicidade e PAR'ECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
téc~icalegislativa,1 . técnica legislativa. . .

, !

I

, , .11 .• 1 J, ,1'1' mim 1I ,1".11, i 11
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 233/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 314/2000) - que "apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Cidade de Curitiba Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Cu
ritiba, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 235/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática ~ (TVR 533/2000) - que "apro
va o ato qLie renova a concessão outorgada à Soci
edade Rádio Clube de São José dos Campos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São José dos Campos,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI - ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 237/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 984/2001) - que "apro
va o ato que autoriza a Sociedade de Ação Comuni
tária Canaã - SACC a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Três Marias, Estado de Minas Gerais."
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 244/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (NR 1879/2002) - que "apro
va o ato que renova a concessão outorgada à
SOBRAL - Sociedade Butiaense de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Butiá, Estado do Rio
Grande do Sul."
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 246/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 1882/2002) - que "apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Fun
dação Padre Kolbe de Rádio e Televisão, originaria
mente Sistema Mauá de Comunicação Ltda., para

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Mauá, EstadO de São Paulo."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 249/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 2298/2002) - que "apro
va o ato que autoriza a Associação Municipal de
Amparo aos Sem Casas de Betim -,.- AMUASCAB a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Setim, Esta
do de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade,juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 255/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 2418/2002) - que "apro
va o ato que outorga permissão à Rede Brasileira
de Rádio e Televisão Uda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 256/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 2421/2002) - que "apro
va o ato que outorga permissão à Jubiaba Radiodi
fusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Mirante
da Serra, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 257/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (NR 2422/2002) - que "apro
va o ato que outorga· permissão à Cuerda & Souza
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Presidente
Médici, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 258/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 2521/2002) - que "apro-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARADOS DEPUTADOS Quarta·feira 17 47697

vao ato que autorizaa~C:ESM "'~" Í\SsociaçãoCo- PROJETO DE DECRETOLEGIS~TI~ON°398/03 .
Tunitária de .. 'Edutação:le Saâde .. do'.. Mondubim a - da.COf!1issãode Ciência .e.Tecnologia, .Comunica-
executar,se'!l direito de excrusividade;~ serviç01de ção elnfo~~tica":' ([\(R1927/2002) - que"apro-
radiodiflJsão;Comunitária nacidâcle d~ Fortaleza; va oato quê auto~iza a.~ssociação Comunitária Cul-
Estado do Ceará."!;,} .'..' .'i ' tÍJ~aldPecla Def!1oc~atizàção dos Meios de CO~~"Ul1ica-
REI <ATOR O "ut d 'JOÃO PAULO GOME'S DA ção o ontestado a executar, semdireito deiexclu-
~: .: ep a o. '. . " . .;. sividade,se""içode radiodifusãoc0rilu'nitáriainaci-

SILyt- . ..' .r'. .....,it .' . '.• 't '.i dade de Timtiõ~rande; Estado de Santa Catârina."
P~RECER:pelaconstitucionalidade, juridicidade ê RE~TOR:~bêputadoBOSCOCOSTA .ii

téC~icalegislati~a.i. .. ~~~ECER: p~la co~stitucio~alidáde;ju~idicidâde e
PR0JETODE DECRETO LEGIS4'TI\(O N0,289/03 tecrylca legIslativa. ,. li ,i ..'
-da ComissãoideCiênciaeTecnologia, Comunica- PR0JEtO DE dECRETO LEGIS~T1\lO N° 399/03-
ção elnfo'rrTlátiea :-f':'{R 3160!2()02). - que "apro- da,Comissão de:Ciência e Tecnologia, ~ComunicàÇão e
va o atoque~ut0rgacOncessãoà Fu~daçãó Educar Infe>rTatica - (T'.{R i1955/2002) .... qde "âprova o ato
Sul Brasil pal'ai,ex~c~!ai se~liço der,àdiodifusão de queI'aut0rizaa SociédadefAmigosde,Santa Cruz. da
sonseimagens,corn fl~s exclusivamente educati- Coneeiçã6aexecutar, sem direito de exclusividade;
vos, nacidadé'de Pinhais, Estado do Paraná." serViço.i de,radicx:lifusão .comunitária na. cidàdel~Santa
REliTOR: Deputad6"PAULOPIMENTA " C.uzdàConCêição, EstadoféjeSãoPaulo.~ .']:
,..1., '. ·",i "'1'", RELATOR:fDeputado BISPO RODRIGUES',;
F?1\RECER:p,ela'90n~titucionalidade,'.juridicidadee'i'.·i··. ".'i i .' '. .., ' . .'
técnica legislativa. i , .', P~RECER: pelai constitucionalidade,juridicidade e

., ..' .•.•. i it I .' 'I ;... ..c' téCnica legislativ,a. li! I
PR0JE"[()DE DECRET.O LEGISLtTIVO N° 292/03 ;.... 'j' . • ..•. . ' " .1

-da Cornissãode Ciência e Tecnologia, Con:lU~lca- PROJETO DE SECRETO LÉGISLATI\(O N° 402/03
ção el~fôrrMtiCaL... cr'{R3194/2002)' - que "âpro- - daCornissãode CiênCia eTecnólogi~, Comuniba-
vao ato.que autoriza a~sSociação Córnunitána Ma- ção elnfôrm,ática'- ~R2632/2002) ... que "apro-
ria.d~~. ~a9to~ d~;~~as!~p a .ex~c~ar,_senj. di~ei~oJ~e vao ato qÜe'olitorga P~'tlTlissão à P~isma E~genha-
ex..CI~..S I~.,.,.I..dade,.· se!?i!IÇo"de ~d ,0d'fUSéiO.. c~l'I)ul:'ltana riaem Telecomunicaçõés}Ltda:ipa~aexplorà~isêrvi~
na cldaoe de Canguaretama,Estado do RIo Grande çode;rá~iod~úSão'so~oraiernf~eqüência. rTloduláda,
do Norte." • ", i. ..' . na cidáde de :Antonina, Estado do Paraná." .

PRER~E!;iOERR: Dep,Ot4doP~1l~~S AdiNANI~S I' I. '.' ~;'ct1~~E~:l~~~~dO "'~N~ÔNlb:, C~RLOS
I} IJ : pe~.(X)nstltuclonali ade, juridiCidade e I"L.,,""· · 1 . . ·.·1 . ....•.. . .'. ;

téC~i?ll~gislativ~.i .. l P~RECER:pela Constitucionalidade, juridicidade e
o' i '." "i ..•.• 11,.· ..... , '. ., .'. técnica legislativa. . r

PR0JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°300/03l '" .. ', '. ,~. ". '. ....' , . " .: ..
-daComissãode Ciênbia e, Tecnologia, Comuniba- PRe>JETO. D§~Ec:~sr.9 LEGIS4'TI~O N° 403~03
ção.élnf8rrnátiêa'~! ff'lR321812b02)"- que "apro- -,daC()~lssaode Clenclà e.Tecnólog~a, ColTlunica-
va oa.toq.u.e ..renova.. aC.ô.n...ces.s.ão'..ou.torgada a·Rá.dio ção,eIJ;lfÓrrrt~tiçt;i ... (~Fl2699/2002) ... que"apro-
R ,... ..' 11 d" I, liI .' . .. I . . ' va0t;ito:que rellova apêrmissão out()rgada à Rádio

'. ellascençaLtt;i." para exp o~a~ serviço de radiodi- ArarangUá Uda:.paraexpiorar serviço, de radiodifú~
fusãosónora~inondal fTlédia, nacid8'de de Ribeirão sã.. 0'.I.son.o.r.a e..rn.. ,.. fre.qü.ê.nc.. ia.' m' od.u.·.lad.a'.' n.a cidade de
preto,'Esta:dodeSãoPâulo."t. . '" ' . .. i
,I" '1 ·L i . . c Ara~anguá,Est~d()deSantaCatarina~'" ... '

RE~10R:~eput~d?:~ODRI~p~~IA FlE%roR:peputa~o~NlONIO C{tRL0,S BISC~I~
P~REeER: pelaconstitucioÍlalidaae,'juridicidade .e P,,?RECER:' pela' constitucionalidade, juridicidade"ie
té'cnicalegislâtivá~I;: . , técnica legislativa. ' '.! •

PRbJiEl-O:DE~EbR&() LEGIS~Ti\[O N° 396/03 PR0JET0DEffiECRETO LÊGISLATIVO N° 407/03
-dt;iComi~sãodeCiência e Tecnologià,Comunfcá- - dá CO'rTlissãôde CiênêiáeTecn6Iog/à. Comunica-
çãoe' ''nfo~rná~i?ta~ ~~,1?2Y2:092) - qu~ "a~r~- ção el~fõr,Tâtiêa"~ ~R3013/2002r - que "apro-
vaiO flt~.que r,en~"a a perr,llIssao outorgada a Radlo va oato':que "aÚforiza a ~ssociação Comunitária Be~
F~ lIust~ada 9~a;I' par~eXplorarsel'\f,iço deradiodi- tel FMalexecuta..,:r:sern~ireito de exclusividade, ser-
fusã9~0~orà e~f~eqQência'JlOduladà. na cidade de viçoderadiodi!uSãocomunitái'ia na cidade de São
U~uar.arl)a:i E~tad? dOIPa~aná." .'. FranciscO do Sul, Estadó"'de Santa Catarina."
RE~"Ç0fl~:Dep~ad~ .ED~t~~CED? . .. . RE~10R:DeRutado~LCEUCoLLARES
PARECER:. pela constituclonahdade"Jundlcldadee PARECER:.pela:,'êonstitucionalidadé,juridicidade e
tétnicalegislativa. i "!' téCni6âlegislâtiVa.. ,

I I '111 I
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 409/03 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, .Comunicação e
Informática - (TVR 3048/2002) - que "aprova0 ato
que autoriza. a Associação Palmeirense de Defesa da
Comunidade (APADECOM) a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Palmeira dos índios, Estado de Alagoas."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 410/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 3053/2002) - que "apro
va o ato que autoriza a Sociedade de Arte, Cultura e
Desenvolvimento Comunitário de Paraty - RJ a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Paraty, Esta
do do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 411/03
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática - (TVR 3125/2002) _. que "aprova o ato
que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comu"
nitário de Cacimbas - ADCC a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cacimbas, Estado da Paraíba."
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 412/03 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática - (TVR 3139/2002) - que "aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Apoio às
Entidades de Agrolândia a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária naci
dadede Agrolândia, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO Nº 413/03 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática- (TVR 3142/2002) - que "aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio
Fumacense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Morro
da Fumaça, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 467/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 3037/2002) -que "apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Cultura de Ribeirão Preto Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.954/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2104/2002) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Graúna Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.038/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2394/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Filhos de Boninal a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Boninal,
Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.075/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação·e Informática - (TVR 2523/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultu
ral e ComunitáJiade Monte Castelo a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Monte Castelo, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MAURíCIO QUINTELLA
LESSA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.077/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2526/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Escola de Vida a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão'comunitária na·cidade. de Beberibe, .Estado
d

·C·, ..,! I .,

o eara.'" ..>" I " >'.... ." '. .......,
RE~T0Rt: DepUtada JUr~ DE~.ISE FROSS~RD
PARECEAlpela to~stitucionalidade,juridicidade e
téb~ica legislativa,lco~ substltutiyo. .1
PROJETO Dt IDECRET9 LEGlsL4TI'!P Nl!

.3.0.. 7."8{..0.,.3 i""':'. d..a.c..?I'l1i•.ssa-0.. d.e.. Ciê.. n.cia. e rre..C~OIOgia.,Co,!!unicação el~forl1)ática .-(T~R 252!/2b02) ""':'
qu~,lf"aprq~,a •. o ato.Ique .auto~iza .,a:~ssociação .Rádio
Corriunitá~a20QOFMa exeéutar'J>elo prazo de três
éin?"s,semdi~eito d~~~clusiyidade; sef'iiçode radio
dif~são .'~OI:'2u~itátia~ ~a'" d~ade de., Pitangu'eiras,
Estado de Sa~.Paulo~'" . '.
REl{-10R:Depu~ad3JosÉ ROB§R~OAFlRUOÀ
P1'RECEi={: pel~'oonstituciol1alidade; juridicidade e
téc~ica·.legislatiya,i cOT subst,itutivo.

eROJETO .DE ·1 DECR.E10 LEGISLt-TIVO Nl!
3.0,8.0,/.. 0.3-. d.a' Comissa.-o de Ciência. e Tecn...·.ologia,''1'., ......., ! '. .' . .. ,

C()lllul1icaçãoe .lnfo.~l'l1ática- '. (ifYR 2529/2002) -
qu~r"apr()~ao éitojqu~:i auto~za a f~ciação CorrlU
nitá~ia do CafljaTba'a executar, pelo prazo de t~ês
ano§, semdi~êitoidee~clusividade, serviço deradio
difu,são .',. cOrnu~itáriél (la cidade. de Ressaquinha,
Estado de Minas Gerais."
REl-,t.1'OR: fuéPlltÁd6JOSÉ I~,OS{:'RTORI
P~RE~ER: 1. pelaibnstitucion~lidade,juridicidade .• e
téb~icalegislatiy~.1 CÔ~S,UbSfitutiVo. •

PR0JETODE:I:D~CRETO . LEGIS~TI~O 'Nl!
3.08~03- dElcbl'l1i~odeCiência e [ecJ;lologia,
C?t:Jlul1icação~,Irifô";pática"",:, (I~R 2531/2002) 
que,"ap~oy,a 0élt()I<1U'~:autoriz.a atSsociação de Rá
dioc;olllu~itária!de,V.arjãc:>defv1il1as - fv1inas Gera
is. éi..'executar,:'pelb~ra~().:de ttê~' anos,sel'l1. direito
de. exclüsividade; Isetviço. derádiodifusão comunitá-

, , .' 1'1"" I,'I~"" • ,;. .• . •.•• . '. '; "

riana'~ida~e ••de:~~qãode.~inas, Estado de Minas

~.~~1bR: De~~:t~d.iJ~S~ ~~Y~RDC? ~~~DOZO
~~R~8,r:R: pel~:i c<>~stlt~cl()n.a.hdade, Jundlcldade e
téC?isaJ~gIslatiy~,1 f?rTl~ubstitutivo.

PR0JETOiD~ I[)I~bREJ:hi'lE~'S~II~O Nl!
3.141{03 - da.C~.~issã0 d~ Ciência e [ecryologia,
C0rTlu~ica.ção~lnf()rTáti~a !-(T".'tR 2670/2002) 
qu~::"apr?~a o ~~d q~'eéllJt0~i~aa,~SS()ciação ~ara
f1ata,d()~ •. t.~ig():" I F~aflc:? [)~r:n?Il!~~se a. exe9~tar,
pel.o. pra~91!de tresa."05'.'.'.: se..m.•.•.. ,dlr..eito..'de. ex..cluslVlda~de, serviçO, de,jlrat:fiodifusãolicomunitária na cidade
de FrantisCo D(Jmonl;:Estado dei Minas Gerais."

,."", ",,11'1'"'' ',' ", .•.• ' .I'

REl{-lIOR: Depyta~()1I,Il..J\L1R~
PARE8ER: pelai, b()f1S~it~ciona.lidáde,jUridiCidade e
técnica ,legislativa) éom substitutivo.

'i' ,
I
,

PROJETO DE) DECRETO.LEGISLATI~? Nl!

~~~~~i~~:: •.•~~~=~ad:C~c~a1;JZ~b~~fi~
que,"ap~ova. O' ataque auto~zaa~FufldaçãoPedra
BOflita a executar~ pelo prazo de três anos, sem di-

·~~riit~~ãe~~ub~'1J~d~ed:el~~br:e~:~~ ..~.~~~~~
Grosso do Sul." , .'.. . .•... '. ..., .' '.. . .
RELATOR: Deputado PAULO'UMA

Id·,- '" ','" ;"'. .';; ,~1i;>-" _,--_ ," "';m.ol; . .' _' ," ',' ~~

P",RE8ER: pel~ co~stit~cionalida'de, juridicidade. e
técnica legislativa; com substitutivo.

;::-:: _, .:,;:::I!; :"':,:;l",, ,,'~~:" '<:
PROJETO D~.[)ECRETO, J!.EGIS4\TIV.O .Nl!
3.1!3{03.- da.Col11issãode Ciência erréCQologia,
Co.~u~icação ehlf~t~ática~~R 2757/2b02)
que "aprova oatoqueoutorgape~issãoà Fre
qÜênciaBrasileira~e COlTlu~icélções:!Ltda .. para ex
plorar serviço de. radiodifus~o sono~~! el11 freqüência
modulada, na.cidadedEVDoresde Campo~, Estado
de Minas Gerais." .". '. 'i
RELATOR: Deputado ", M~URrCIOiQUINTELLA
LESSA
PAFlECER: pela co~stituci()halidade, .. jÚridicidade e
técnica legislativa., . ~, ~

PROJETO DE DECRETO LEGISL..f'.1IVO.Nl!
3.189/03 - da Comissão de Ciência e tec~ologia,
Comunicação e I~f()rTática ...;. (~R 2827/2002) ..;.
q~~:'aprova ? ato quêraLJto~za at~so~iaç~oiC.?m,~
n1ta.na Beneficente; r,Cultural !:de Radlodlfu~aoSaol11l

guelense a. exeéuta~, pelo.prazodet~êsi anos, sem
dir~itode exclusi~idade"se~iç? de .radiodifusão co~
munitária na cidade de São Miguel do ~ntà, Estado
de ~inas Ger~:lÍs:' '.' •. ....' . '..•
RELI\TOR: DeputadoCHICO~LENC,A.R .'.
PARECER: pel~ col1sti~uci()nalidade,~ juridicidade e
técnica legislativa, cOm ~Ubstitutivo.

PROJETO DÊ 'DECA§TO ••.. LEGISL(\TIYO Nl!

~~~~~i~çã~a eC~Z~;~i:Si~~ •• ~8~~~à~b~3i~
que "aprova o ato~ueiautoriza a AbáciaçãoComu
nitária Jardinense j a eXec~ar" pelo prazo det~ês
anos, semdireitode exclusividade, ,se~iço de radi.o
difusão comunitária' fia cidaae de Sant6 Antônio do
Jardim, Estado de São Paulo....... ..i ... Ii'

RELATOR: Deputado CÉS~R ~EDEIROS 'j .'

PARECER: pela coflstituci()nalldade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo:

PROJETO DE. DECRETO i LEGIS~TIYO Nl!
3.212/03 - da C0'!1i~são de Ciência e Jecóologia,
Comunicação e Infor~ática-' (""INR 2897/2002)
que"aprova o ato que autoriza a ASsociação de Cri-

I I :!
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anças e Adolescentes do Município de Silves a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Silves, Estado do Amazonas."
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 3.220/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Infomlá.tica - (TVR 292412002) - que "aprova o ato
que autoriza a Associação de Apoio à Escola do Colé
gio Estadual José Garcia de Freitas a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaperuna,
Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado PAULO LIMA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
3.251/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 300412002) 
que "aprova o ato que autoriza o Instituto de Desen
volvimento de Paraibano - INDESPA a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Paraibano, Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado CÉSAR MEDEIROS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidadee
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 471/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR. 28/2000) - que "aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cul
tural de Vitória Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Vitória
de Santo Antão, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA
PARECER: pela injuridicidade.

E - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 2.959/97 - do Poder Executi
vo - (MSC 395/1997) - que "dá nova redação ao
art. 210 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal."
RELATORA: Deputada JUíZADENISE FROSSARD

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.180/97 - do Senado Federal
- (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro con
tra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e or
ganizadores de rodeios, em benefício dos partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 922/99 - do Sr. Rubens Bue
no - que "dispõe sobre a promoção de apoio à agri
cultura familiar." (Apensados: PL 4935/2001 e PL
6041/2002)
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e

técnica legislativa deste,com emenda, do Substituti
vo da Comissão de Agricultura e Política Rural, do
PL 4935/2001 e do PL 6041/2002, apensados.

Vista ao Deputado Maurício Hands, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.286/99 - do Senado Federal
- (PLS 241/1999) - que "dispõe sobre a criação de
selo comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados Alceu Collares, Antô
nio Carlos Magalhães Neto, Edna Macedo, José
Eduardo Cardo;zo e Zelinda·Novaes,·em 11/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.294/00 - do Senado Federal
- que "acrescenta § 5º ao art. 32 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que"estabelece as diretri
zes e bases da educação nacional", incluindo os
símbolos nacionais como tema transversal nos currí
culos do ensino fundamental."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.354/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 114/2000) - que "exclui uma fração da
área· da Reserva Extrativista. do Rio Ouro Preto, lo
calizada nos municípios de Guajará-Mirim e Vila
Nova Mamoré, no Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO



ODeputÊidoJósé Divino apres~ntou ~~to ém sépa-
í .,~ 'redo ém 08/09/2003 11:;''',,'

PROJETO DE LEI Nll~!45~/01;""'do S~nad6iFederal
- (PLS 1721;1999) -que "altera o artJ261 daLein~

',' , " ,,' ''':'. _,.'- ,".: _, " ,~ 'A ~!' - - ,"~~

9503, de 23 desetembro de 1997, que institui o CÓ..
,: - , ",' '!!t- ", I ,'I ,I

digo de Trânsito Brasileiro."
''''',' -,4' ,

RE4'TOR: Deput~do~SDRUB~LBENTES
PARECER: pela Constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa:

, 'ii
PROJETODE tlElNll 5.463/01-do Senado Federal
- (PLS7/2001):f-qlJe"altel'8 o art. 69cfa Lei 9099,
de 26 d~ seteTbrode1995,quedispóe sobre os
Juizados Espediais Cíveis e Criminais e dá oUtras
pro,,:idênciàs." .. ' ..,. .,.,. . .... .' ..... ", ,
RE~TOR: Deputado t~CEU COtL~RES
PAREGER: pela co~stitlJcionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e;:nornérito, pela rejeição;

i'i, ', : :: i~ : -'1 : ,,1'__ I " i.' ': '_ ," , ' " " "" "
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortize Mau-
rrcio Quintella Lessa; em'09/04/2003

;. _ _,'" ,I! ::'jl-.':,i" ,f;· ;;~ "

PROJET;ODE,LEINll6;6~1{P2tdo Senado Fedet:al
- (PLS 288(2001)...;que:"ac,!esc?~ta dispositiv,los ao
art. 652 da€O~solidação das Leisdo Trabalho CLT,
aprovada peloDec~eto-Lei I'lll 5.452, de 1ll ·de maio
de'1943, para:dlspof:.sobre:!'a. competência dos 'juí
zes.do trabalh6e dãoutras provid~ncias."

RELATOR:peputéldoM~URrClb~~NDS. .'
PARECER:pelaconstlfLcionalidade, juridicidade e
téCnica legislativa;,·I"': . , :
il' '."i; ,.,' ,',: .. ' '.. "

PR0JETO DEltEI.Nll~:511/03-doEXEC- (MSC
1248/20(2)'. ~ .que .,"altera. trispositivos da Lei .no
7.501, de 27 de junho de 1986, e dá outras provi-
dências." ,
RELATOR:'Deputado.SIG~!,RINGASEIX!\S
PARECER:. pela .• constitucidnalidade, juridicidadê·,'e
técnica legislativa deste.e das'emendas .da Comissão
de Trabalho, de'~d~inistração e Serviço Público.

Vista;ao Deputado' InaldJ Leitão;em1()/09/2003
: ';<.,:, .,\'-' ,!

TRAMITAÇÃO ORDIN~RIÁ

PROJETO DE LEI'Nllh,823/96 -daSra. Zulaiê Co
brá-que "altera a r~daçãodoartig05~4 do Código
dê Processo Civil que dispõe sobre ai sustentação
oral de recurso."
RELATOR: Deputado RICARDO FiUzA
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PARECER: pela &'nstitucionalidade,juridicidadee \(ista coryjunta aos Depútados{'lceu Collares,João

té~nicalegislati~a.I.... •.•..... '.' \ ~~u~~~~~~~:aSilva, José Di~ino e'ij.Hso~ Santos,

\lista ao Deputa60: Patrus Ariànias, em 09!04/2003
I . ~' , ::" 'i' ,,',~ , ,,<i!\< iJl::r

PROJETO DE LEllNll 2.6~7{00 -~() ~enaéloFederal

"';(PLS ..5.. 86?1. 9.. 9.9.. li.:que ".alte.ra..0 I':'CIS.o,..,\l.~.'I. dO a.rt 2.Oda Leinfa.036;de 11 de maio de 1990;'Clue perrnite
a utilização d() FGTS para'compra de casa própria,
emqualquer sistema de fipancia~ento habitacional,
e 'dá otrtrasp~o~id~~cias.")I)'}i". ..' .
RELA.T0R: Deputado LUI4ANTONIO FLEUR~

PAR'ECER::pelktonstitllci~nàíidade,juridicid~dé e
técnica legislativa,lêômemerida. "

li!" I ,'ir 1:,: :!:~i, l>:T,,, .,',.' ,;, ;,~~.,

PROJETO' DE EEINll,2.891/00 :-doSenado.Federal
- (PLS.380~i199,9)+que "altêl'f'l disposit~()s ~~ Lein,ll
9.503,de 23 de :s~te~b~o ~e 1997 j:COdlgO de
Trâ~sito Brasilei~o~demodo a permitir dispensa de
examede·saúde,a.categcii-ias profissionais específi-
cas.",'·' , !:"', "

. 1 ". .... '" ..•••

RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
P1'RECER:. pela .tonstitucionalidade, Juridiciclade .e
b6a técnicalegislativa, com substitutivo..

•.";l' I. '1,1, : ~, : ' • . ..
,PROJETO DE LEI Nll3.391/00 - do.Poder Executi-
vo - (MSC.985/2doo)- qlJêi;'atrtoriza o Instituto Na
cionallteColonizáção e Heforn1a Agrária - INCRA,
a aliena~aolnstituto. BrasHeifô~CJo,Meio: Al11bienteJe
dos RecursosINl:lturaisRenov,áveis:'IBAM~;oimo
vel que rnenciona, Ié dá outra~p'rovidêricias."
RELATO~)i;: DeplJtada FÁTIMA BEzERRA
PARE<!;ER: i pelabonstitúcibMalidade, juriCticidadee

.tébnica legislaiiv~.! .
;, . . . I ~, I.. '.' . , . ..... . .

PROJETO DE I.!EI Nll 4.018/01...; do Poder Exectrti-
vo - (M~(; 35/2()o'l) -que "êoncedepen5ãoespéCi
ai a Mdria'Jose pJreira BarbOsa Lima."

".. ". ' .. ·1·;'" '. .... .'\
RELATOR: DeptrtadoSARNE'!IFILHO
PARE6ER: pela tori~tituciomi1idade, juridicidade e

; oJ: ','" :':':. ,;;";,,:' i :.

técnica legislativa.!
ii!:, i'" l. ,i; , :- '~!, _'::';1 I .'_ ...','" ' ,, ~':- , -

PROJETO DEtEr Nll 5.329/01. -:- do Senado Federal
-(PLS236~2()0()I~que "alteraosa~s; 11 e 16, da
Lei n~6:530,de12dernaio de 1978, para disporso
brea eleiçã6 dos bónselheiros nos Conselhos Regi
0I1ais de Corretorés de ImóveisJe fixar valores máxi
m6s'para a$;ànUidades:'de~idas.pelos 'corretores a
essas entidad~seldá 6uirasIP~C?~idê~cias." '"
REtA~OR:·DeputadoIN~LDqLErrAO

PAREGER:. p~l~bnstitúcionalidade, juridiCidade' e

té~~... i~'le.giSla~.. iv.aldestee p.ela a~ti-~.egi~entalidade
das!! emendas i de nlls 1 a·. 5 apresentadas: perante

1'1, t ,'~:': ' I ' , .'
esta Comlssao. 1 . •

I

. I I 1111
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 1,824/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 177
do Código de Processo Civil, que se refere aos pra
zos para a realização dos atos processuais." (Apen
sado: PL 360/1999 (Apensado: PL 484/1999»
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste.

PÀOJETO DE LEI Nº 2.136/96 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "dispõe sobre a data de pagamento dos
servidores públicos federais civis e militares."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI Nº 2.424/96 - do Sr. José Pimen
tel - que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para au
mentar de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade
mínima de ingresso do menor no mercado detraba
lho."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3,142/97 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre·a obrigatoriedade de
aquisição de títulos publicados no País pelas biblio
tecas das instituições de ensino superior."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e das emen
das da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI Nº 4.355/98 - do Sr, Coriolano
Sales - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Bra~

sileiro"."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 383/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de prog
nósticos sobre o resultado de sorteio de números,
organizada nos moldes da loteria denominada jogo
do bicho e revoga dispositivos legais referentes a
sua prática e determina outras providências."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

PARECER: pela inconstitucionalidade, má técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição.

O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em
separado em 16/04/2001

PROJETO DE LEI Nº 544/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa -que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
veiculação de mensagens educativas destinadas à
prevenção de doenças sexualmente transmissíve
is/AIDS e ao uso de drogas, em livros e cadernos
escolares," (Apensado: PL 2617/2000)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e da emenda
da Comissão de Educação e Cultura; e pela incons
titucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa
do PL 2617/2000, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1,730/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "modifica o art. 1º da Lei nº 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço vo
luntário."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.275/99 - do Sr. Paes Lan
dim - que "denomina o trecho da BR-324, compre
endido entre as cidades de Remanso-BA e São Rai
mundo Nonato-P!."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda,

PROJETO DE LEI Nº 3.489/00 - do Sr. Luciano Piz
zatto - que "proíbe o transporte de valores em aero
naves que efetuam transporte de passageiros, regu
lar ou não-regular." (Apensado: PL 4388/2001)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, do Substituti
vo da Comissão de Viação e Transportes, com su
bemenda, edo PL 4388/2001, apensado, com
emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade e
anti-regimentalidade da Emenda apresentada nesta
CCJR ao Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes.

Vista ao Deputado Rubinelli, em 11/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 3,522/00 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta dispositivos ao art. 649, da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui
o Código de Processo Civil"."
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RELATOR: Deputado IN~LDO LEI.T~O

P~RECER: pelalco~stitucio~ali~ade, j~~dicida~e,
téC~ica legislatixa ~'.90 ~é~to,pela ap~Rx,ação des
te e pela co~stitucio~alidade,ju~idicidad~le técl'lica
legislativa, com su6etnenda, e, no.mérito,~pelaréjei-

'I!':., ':~~H,:;: ,I' ,,' mr,':-'~,: ',o, "~o: ';'}> ',),:,"'}:'",' :f',', ,:1',

ção do Substituti,!,o da Corl"iissão de Seguridade So-
. ....,... >r"·· i .' '. ...• .....'.

clal.~ FaTlha.),> .i. '.. .."
~istaco~j~nta.ao~1DeputadoS~IOysioNu~es.Ferrei
ra,JoséEduardo Cardozo eJurza~Denisé Frossard,
~ "", .',- "-,,,,' ',' ',:, i:,: /:1 "~o :.,Ç,!

eI1129{04~20031",t .·it"
PROJETO DE LELNll 3.908/00.-do Sr. Alex Canzi
ani":quê"altera aLei nll 8.171 ,de1 ~"déjanei~d'de
19~1 ,acrescentapdo a:ô a~;28.-~o parágn'ifo'oita
x.o,queinstituipe~alidadeao prod~torquel"lão cum-
"ri.r, as normasde~ombate à febre aftosa." •.' "

1,,""- "-"i!!d ,', ,'i1: ,ri": .,,' 'r ',',," ,'--', " :

RE~IOR:rDepu~a~o,OSM~RSERR~GL10 ,
P~RECER:[p~la,~~stit~4iônalidé\delljur,idicidadere
téc~icalegisl~ti"ald~ste e dâe~e!1dàd~ >Comissão
de~griculturae'!Política Rural. f" .,

"H': ,•. "" .. i/.'I ..' .:' •. ,<. ..... . '.
PRrDJE"roDELEI NIl4.176~01 .;..doSr~ JoséPriante
- q~e"dispõesobtea alién!:lção de te~ras da União
ao~Municrpios de': Beltemi '. e.·~veiro; •no Estado do
P .,oi .,·r .•. r. . .•1:' .. ;'
aré\~.";!< ·r.,··!'> .""'1:' ....,

REq.TÓÀ:Deputado ~ENDESFUBEIROFILHO
P~B'~C~~:. '.'. p~lalcx>~~ti~ucio~alidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito;pela aprovação.

'1:,li' li,::':;:.' <': ,'"'~,' •:,; ::,:L,'!~~' ,",1 ::: :; :,} :I'" !,~!~ .'~ 'o.

PRO~ErO DEEEINll: 4.224/01. -doSrJ: Leo Alcânta-
r:.,.a -..•. '."q.ue :"di.spõe. sbbreaexposiçã.o do:alva..rá sanitá-
.:" ',' :-: : '( " : ,. :,' . -1-,', ,"t- ': :. <"~o :,:>..'.:: . . :..

rioeT. e.stabeleciwe~toSque.. vendem alimentos ao

~~b~~~R:'9~pu~fdJ ~NDRÉZACHAR0'!J
PA~~CER:pelat:o~stitucionali~adel jurfdicidade e
téc~i;alegiSlati'JaJcdrn'ernerda;

PR.gJE~O.gE~EtN~,~.2~5{,b1. - do Sr. Salatiel Ga~.-
valho .... que, "dispoe. sobre aoferta e as formas de

!I<;I,";;:- ";1 ..°":,.':1:1"", :!. ,":. '.' 'c,:,,

afix~ção!de.preç?s '. de produtos •.e serviços para .o
Co~~un1idor:'(~p~nsado: ,Pl 4396/2001) •
RE~T~R:gepu:~#d~ \1IICEN,TEARRUD~ '.','
P~~~CER:!pela'H9?~stlt~cional.idade, juridicidade e
t~n.!:!?a Ilegi~lati~~I~este, do'PL.43:6/2001, apen~a
dO,je.doSubstlt&lvo da Comlssa01de Economia,

, "'", '.' ...•• , "~i I" ..•. ,

Indu.'."s.t.. "...·.a... e. Co.' ..m.,..... ér....ci,.O.,.'.. co.m.,... s.ubem.•. enda.
:,::',': 'I";:,";! :'111 .,'._','.',::1" : : ,:': "

Yíst~tconjunt~~os DePutados Afltonio Carlos BiSea
ia ·~.J~st4Edua~ddç~rdozo,em.21/08l2003

PR6JE~O[)ELE~N~:4~478/0t - do Sr. Osmar Ser
ragUo- qlJe"disptse, sobre.OI úsufruto de bem.móvel
na' execução pem!qLÍantia cérta contra devedor: sól~

, ': ,', :' "~,,- ~"<'·1_,_\ j

·W

i li IH il!:'I'iii'i::mA li

yente,alterando o art. 647 doCócligode Processo
Civil." ...•• .•.••.. ....: . . 'c

REl..i'.TOR: Deputado ~LCEU COL~RES
Pf1.RECER: pelacol'Iffiitucionalidade, juridick:tade e
té6nica legislativa deste e,no mérito, pelaaprovaçáo."i .. .' "!~ '•. " '. '" .•.. . >,I\JI;,.' ••. , ql
Vista ao Deputádo I~aldo Leitão; e~ 19~0~2~03

PROJETO DE,LEI.NIl4.?99{01-idoS~.custódio
~attos-que "~d~icao §1°doa~:74do Código
de cP~ocesso ~e'~al paral'lele incIUi~r~a~oTpetência
d,oTribunal do Júriojulg'arn~rto dei~~m.es·co~tra a
A.... dm.. '. ih.istração..p.u.'b.'I.ica..' apen.'. aél..'.os comi r~cIJsão.,.",
. . i./' <",!i .' ': ,'o' ," ",., -' .,-' _. 'I~~ _".' ',o" ',' 'ij" "I' II " 1

REi.:J\TOR: Deputado CORIOLANOS~LES

EDU~RDO

PRÓJETO DEtEI NIl209/03..i: do Sr. MarceloOrtiz
- que "dispõêsob~ea prêse~ça de advogado nos
procedimentos judiciais e dá outras providêl'lcias."
REL/J"TORA:Dêputada JUrZA DENISEi=ROSS",RD
PAR'ECER: pela. constitucionalidade ,.1': juridicidade,
t~(miya.legislativa e, no mérito, pela apróvação.

'-'~"í<;:':; ~:o" ," 'I, ,,:,-'''~''::-''~:'

I I
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Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferreira,
Bispo Wanderval, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardo
zo, Luiz Antonio Fleury e Vicente Arruda, em
21/08/2003

o Deputado Antonio Carlbs Biscaia apresentou voto
em separado em 20/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 517/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre o Tribunal do Júri."
RELATOR: Deputado IBRAHIMABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

F- Sumulas:

SÚMULA Nº 1/94 - da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação - que "matéria:
PROJETOS AUTORIZATIVOS - Entendimento:
a) Projeto de lei , de autoria de Deputado OU Se
nador, que autoriza o Poder Executivo a tomar
determinada providência, que é de sua compe
tência exclusiva, é inconstitucional. b) Projeto de
lei, de autoria de Deputado ou Senador, que dis
põe sobre a criação de estabelecimento de ensi
no é inconstitucional. - Fundamento:§ 1º do art.
61 da Constituição Federal e § 1º e inciso II do
art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA Nº 2/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: UTILIDADE
PÚBLICA - Entendimento: Projeto de lei que decla
ra de utilidade pública associação, sociedade, enti
dade, fundação ou instituição é inconstitucional e
injurídico. - Fundamento: § 1º do art. 61 daConsti
tuição Federal e § 1º e inciso ti do art. 164 do Regi
mento Interno. ~ Fundamento: art. 84, 11 da Consti
tuição Federal; Lei nº 91, de 28/08/1935, regula
mentada pelo Decreto nº 50.517, de 02/05/1961;
Decreto nº 60.931, de 04/07/1967; Lei nº 6.639, de
08/05/1979; Lei nº 5.726, de 29/10/1971 (art. 3º) e
§ 1º e inciso lI,do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA Nº 4/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: DATAS
COMEMORATIVAS - Entendimento: Projeto de lei
que institui dia nacional de determinada classe pro
fissional é injurídico. - Fundamento: § 2º do art. 215
da Constituição Federal e § 1º e inciso 11, do art. 164
do Regimento Interno."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 18-9-2003)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 160/03 - do Sr. Inocêncio Olivei
ra - que "acrescenta dispositivos à lei nº 8.935, de 18
de novembro de 1994, que regulamenta o artigo 236
da Constituição Federal e dá outras providências."
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 101/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a prioridade na tramita
ção de processos e procedimentos em que for parte
pessoa portadora, de deficiência e/ou necessidades
especiais."
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 6.129/90 - do Senado Federal
- (PLS 123/1989) - que "estabelece diretrizes para
uma Política Nacional de Habitação Rural e dá bU
tras providências"

RELATOR: Deputado JOSÉ IVO SARTORI

PROJETO DE LEI Nº 4.073/98 - do Sr. Chico da
Princesa - que "modifica a redação do inciso I do ar
tigo 737 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
Código de Processo Civil."
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA



Projetos dê Lei (Art.::119, 1e §1l!)

A - Da Análise dàConstitucronalidadee Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.717/01- do Sr. Alberto Fra
ga - que "cria incentivos àsformas alternativas e
não poluidorásde p~odúção de energia elétrieale dá
outras providências.~

RELATOR: Deputad6 \lILMAR ROCHA
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PROJETODE LEIIN° 68/99- da Sra: Iara BeTardi dicame~tos deyemsé~ publicadas com letras perfei-
- ·que"dispõe. S()b~e:a.assistê9cia à· saúdeda;ges- tamente legív,eis .se

m
<> abuso.de termos,.médicOs· e

ta~te edo nascituro portadores do vírus HI'f' cie~tíficos."~(A,penskdos:pL3047/2000 e PL
(~pensados: PL1~9/199gePL216341999Y '3830(2000) .' .• . ..... .
REttTORA;: Dep~ada ZEUNDt NO.X~ES: ',' RELt~OR:DeputadoED~tR~OREI~t:
PROJETOIDELEIIN04.094/01:'dorS~.AlbertoFrà-· ,"'. . . fi., .' , ..' . '.,'
ga-que ~àlte~ao Dec~~t?-t:ei ~,~ 9.11~; de;i10 de outu- PROJETO DE LEI (\1°3.047;100 7do Sr~ no~ge Tadeu
bro de.. 1969, :,que Iestabelecenor'!léis.de processo Mudalen - (PL2461/2000)' ... que. "dispõe 'sob~e a
sôbre alienação fiduCiária, e dá outrãsW0\t'idências." oprigatóriedade dess .bulasdemedicamentos!se-
(~pensado:PL1255{2003) .', ...;'j;,'i,_ ' r~~awesentadas em let~aslegí~eis." 'i' ,

REtt10R: Deputa~oROB~R;O~tGtL~~ES '. PROJETO DE LEI N° 4.369!011- do Sr. Ro~àldo
PROJETODELEIIN°818/03~rdoSr~ Safldes Júnior Vasconcellos'- que "dispõe soorea divulgação do
- que "altera oa~.11;121.daLái n.0'5.869173 - Có;' dir~ito.dospassageiros dotransPorte pÓ'blico coleti-
digo de' P~Ocesso ;Ciyil, para i~C1t.iir,c0":l0: ~,equisito "O rodoviáriointernlunicipaí,iflteréstaduale inter~
indispensá~el àpeti~() de separaçãoco~sehsual,o n... àci.o~.al à:indenizac;ão eJ!lcaso: de acidente de
acordoEmt'~ os cÔnjuges relativo aor~girné'de visi- trânsito."
tas dos filhos Teflores;edáout~as pro\lidências." RELATOR: DeputadoEDM~RMOREIRA
RElf10R: Deput~dotN10Nl0'CtRLfusBISCAIA, "
PROJETODELEIN~;!·~.369/03;'" do Sr. Iflácio ~rru- PROJETO DELlÚN04.74à~01.1doSr. UosuéBen,g
da-:que"dánovk re'daçãa:ao inciso~'m~doartigotson - que "modifica a redação!do art~1230 do Códi-
82,daLein.05.869,11'~e 11 de Jarieiro'dê 1973 (Có- go de Trânsito Brasileiro:'" Lei n~ 9.5Ó3, da 23 de se-
digode P~ocess()?i~,i1)." (~pe~sado:,~PL137112003) tembro de 1997." ...

RE~20R: ~~put~d8tN~O~I.~ c.~U~ ...' .' .....•. . RE~TOR:Depu,tadoIN~LDOÚEITÃO
B- Da Análise da Constitucionalidade e JUfldICI- PROJETO DE LEI N° 5.109101- do Sr. ~ntonio

dade (alt. 54, .1): Cambraia - que "estende à.cOnstrução, instalação e
PROJETO DE>LEI N° 4.294/98 ':"do Sr. PAULO funci0llamento de usinas terr'l'lelétricas 'aeroderi,:,a-
~~UER::":(PL39?P119:97,)':" que ""Pep;niteatolerân- das os mesmos estímuloséxistentes para usinas
clade:.10%(dez'po~!cento) na pesagem·de carga utilizador1ls de fontes ãlternati~asol.rpequenas cEm-
em veículos detransporte~;"; trais hidroelétricas - PCHs:"
PRdJETO DE LEI: N~1'{)9199 -da Sra;. Maria Elvira RELATOR: DeputàdoANDRÉ DE PAULA

- (PL6811999) .... qué "tornaobrigatóriaahealização PRO.'JE.T.O.. DE LEI NlI....6.288/02-.d..·.. oS.r.:.Or, Rosinha
de exam.·es para. d.. iagn.óstiêo. daSínd.. rbm.. ~.'de... .Im.u.no-' .. I .'

i • I' . i', •• , .., • <. - .que...·.·pr...oíbe a.. uti.l. iz.aç.ão de. herbicid.·as:para capin.a
defic.iên.• ·,c,iaA..."...d.... qlj...ir..,.. i,d.a.·'! (A.-IDS), oud.et.e.·... éç~b..... do. '.v....fr.u.s . . , .

i ' química em áreas urba~as edeagrotóxicos em ge~

~~g<;i~~:~~~~~~t~~~cÓ~76~ad~~~~a~ ;em mulhe- ral em áreas de proteção de 'mananciais." •
. ',i , .': '.' 1" .. ' .'...... RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PRbJE~0DE),L~IN~ 2.163/99 - do Sr.'Robérto DECURSO: 311 SESSÃO
Pessoéll_(~L..6~1999) ~.quei ..asseguraa.distribui- ÚLTIMA SESSÃO: 19-09-03
ção .de ileite.aos .nascituros:' de. mães portadoras' do

VmJS~li~':' .' ::1: .' \

PROJETODE LEjN~ 4.891/99 - da Sra., Zulaiê Co
bra<... qu'e"alterahLeino 8l212,de24 de julho de
19'91, e' a Lei ~o 8:213, de 2~ de julho de 1991,insti
tuindoinovà.categoria de segurado obrigatório da
Previdê'riciaS?ciaL" : .... ..' .
R~~-çÓR:qeputé.d~'C~RLOS MOTA

PRÔ~ErOD'ELEl N~ '2i461/00'" d~'Sr. Luiz Bitten-
, '.. I.··...•.• '." ..

court-qu~"alte~aaLei n~6.360,de23de setem-
bro 8e1976,'panilestabe,~berque as bulas dosmê

i

'-------------~i~i1~I!1~,.,..L,.""II!!Im111-r'l',I-'·:.;;......----------c11nlrll llr
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI NQ 487/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "define em 10 (dez) dias prazo para ouvir autor
quando ocorrer nomeação à autoria. em processos
judiciais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NQ 3.954/97 - do Sr. Ricardo Izar
- que "revoga as Leis Delegadas nQ4 e nQ5, ambas
de 26 de setembro de 1962."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-09-03

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI NQ 2.813/97 - do Sr. João Pizzo
latti ~ que "altera o artigo 262 da Lei nQ5.869, 11 de
janeiro de 1973, que "Institui o Código de Processo
Civil"."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI NQ 507/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "modifica o inciso V do art. 265 da Lei nQ5.869,
de 11 de janeiro de 1973 e dá outras providências."
(Apensado: PL 51211999)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI NQ 3.117/00 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "altera o art. 91 da Lei nQ9.504, de 30 de
setembro de 1997." (Apensado: PL 5143/2001)

RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI NQ 2.030/96 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dispõe sobre as condições de segurança
e salubridade dos trabalhadores da limpeza encarre
gados da coleta de resíduos sólidos."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI NQ 2.090/96 - do Senado Federal
- (PLS 69/1996) - que "denomina "Professor Poti
guar Matos" a Escola Técnica Federal de Pernam
buco - Unidade de Ensino Descentralizado - Pes
queira."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI NQ 2.690/97 - do Sr. Fernando
Ferro - que "altera a Lei nQ7.802, de 11 de julho de
1989, para acrescentar parágrafos ao art. 13."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI NQ 3.729/97 - do Sr. Osvaldo Co
elho - que "dispõe sobre as condições exigíveis
para a identificação do couro e das matérias-primas
sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e
artefatos."
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI NQ 3.778/97 - do Senado Federal
- (PLS 233/1996) - que "altera o art. 11 da Lei nQ

8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Regime Jurídi
co Único dos Servidores Civis da União - para de
terminar a obrigatoriedade da realização de concur
so público por entidade estranha ao órgão da Admi
nistração Pública cujos cargos serão objeto desse
concurso."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI NQ 294/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "define prazo máximo de 30 (trinta) dias para
conclusão do laudo criminológico, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI NQ 2.707/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 390/2000) - que "altera o art. 1Qda Lei nQ

9.961, de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI NQ 5.220/01 - do Senado Federal
--' (PLS 673/1999) - que "altera a redação do art. 43
da Lei nQ8078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), instituindo a Certidão
Negativa de Débitos (CND), a ser expedida por ban
cos de dados e cadastros, estabelecendo prazo
para correção de registros inexatos e exclusão de
registro de inadimplêcia regularizada, e instituindo a
gratuidade de acesso, retificação e atualização de
dados requeridos pelo consumidor." (Apensados: PL
3966/2000 e PL 6487/2002)
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO



,'/-,--------~~-----""""'".....--..........---.....-""""'"-------------------------

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOSDEPUTADOS Quarta-feira 17 47707
I '.. ..' ..' .' ...',

PROJETO DE LEI Nll 258/03-do Senado Federal- REQUERI~EN"J"0N1l205(03Do Sr. Pastor Reinaldo
que "autorIza oPo~e~ Executiyoa doar irl'lóveisque - que "reqde~sejar1'lpedidas infor'bações'ao Sr. Di- ,
mencior;-a:" '.' 'I ,1 .,'.:' ......' ..' 'i, « reto~-Presidel)teda;.Agêl1cia Nacioflal de ~gilância
~E0TOR:Deputad~IJosÉ R?BER(O ~r~UDA sa~itá~aesdareciTentostéc~icosêespec~ricos'so-

PRO·1J:E'TO DE LE'II'Nll/54'O'03"'d S~' A';' ;'d' 'L, ,\ ._ b~~os:c~ité~ios;ide.~pr.,ov"a,çãoJda comercializaç.ão e
, I - o r . n re UIZ 'I' ,. - "d'...,d " ',I, Ih" '. d "'d . ,

, ....• " . '.. '.' "'1" " ..'. ·Ita·. '. !!':., .',...' . ". d·','.',,~.·'· ... '''I ,. utl.lzaçaO In Istlnta o:.al'....a.. r.... e.. o etetor e consum,ogue ca~~ea?,sn.;-usp?~,~~al1ço ~1,sll1a aplca- dÊrdroas DRUGWIPE"/'! . "~c i,;";
das por~lflsfahzaçaoeletrc>mca noperlooocomPre- •. ,.'., ; 9 .' .., ...' '"i')': ir ,', ,..'

endido ~~tre as vinte e trêsfe' cinCo horas, em todo o REqYERIMENIr;Q; f\J1l206~03Do Sr. Pasto~Reinaldo
1"erritóriol'Naciol1~IJ":,;\" .', - q~eureq"ueri:l:seja.conv.idado o'ex-p~esidente' da
RE.•.~10R:Deptitàdo JOSéDI~INO' ',"" ~N~I, EDU~.RDO ~L~~ID~lpa~a p~estar escla~e-

I~:" •. ,. ,..,.; I , .." 1 '" , clmentossobredeclaraçoesiipubhcas,sobre aexls~
P~0JE109~ ~EI:_Nll 858{,03 -.Fo, S~.':LHUI;nbe~o ~I- têi1ci~ de,"máfias,,~uéibPe~~,!, del1t~o da;FUN~1 e
chdes-!"quedlspoes~bre~.I~~titUlçao do an,0~e sobre as ameaças que sofreu durante o período 'que
2004cornoo~~o~~:~agl~teno!f'.', presidiuain'stituiçáo.u;, •.•••; ••. ,. ""·.r
RELATOR: Deputado,'[JOAO PAULO GOMES, DA f·"",'" .. ' ",.',...". .1,' "'. .
SILVÀ' ""1·'" '.'.'. ,', " 'REQUERI~EN]ON,1l297~03DoS~~Pasto~Reinaldo

':, .' "I li ., .,;, .', . ,-,que "requer,sejalT\ pedidas i~f0rTações:ao S~Li-
C"OMISSÃODE DEFESA. DO;CONSUMIDOR, naldo Guinlarães. PIlT\entel, Diretorlida en'lp~esa; ale-

, MEIO AMBIENTE E MINORIAS mã SecurEi'Techsobre esclarecimentos itécnicos e
:'}: ' .. :,:, ";:')':',.-1:", ,'i:,' ,.-" o:;:':,:,,' "', ,,_.:J;g:t:.,'.. ·,'::.,,'" ~;;'_,'-"-;", '.i~,,"'iIi,': 'J ,:,~

LOCAL: plenári6 8, anexo 11 e~pe?lf~os!_ace~c~?~s" cJlte~los,de Jab~l!caçao,!co-
HORÁRIO.09h30tnin merclahzaçao,e,utlhzaçao do deteto~:ide, drogas

• . I. " . DRUGWIPE" ,.. .., '..,,',

REUNIÃO ORDINÁRIA REqUE~If\nEN"J"O N1l208/03 Do Sr~ Pastor Reinaldo
A- Discussão .jevotação das',Propostas de -,q~e"sblid~a que seja solicitadoparece~técl1ico do
Emendas da Comissão ao Projeto de lei do Pla- 01'., Ronaldo Laranjeira' ~residerytei!da!tssOciação
no Plurianual 2004-2007: Brasileira'de, Estudo del,\IcooleiOrogas7ABEAD e

! , , '" 'I . .'" . < ! .. " , ".""'1 ,'" ,,,,'" '..1

B - Requ~rimel'ltos: ... ,. ." ao [)r,partiuXa~ier,da;'iSilveira, :CoordenadO~,do

REQUERIMENTd'N1l202l03Do Sr. João Alfredo - Pr~grarna aie 0r!ê~taçã~Je 'jtss~~tê~ciaáDe~e~-
que ·."recJue~~ â)'lCriação. de .. Subc0nlissão"Especial derltes-flRO~D 'sobre ,o apafélho. deteto~de,drogas
Temporá~a~destil'l~?a ain~,estiga~ eSr'lalisàr os im- DRUG;NIPE,. ....•.. , + .'

pactosr,esulta...tes do cultiv,o e comercialização de REQUE~IMEN,.O N1l209/,03 Do Sr. Arltonio Carlos
plantasige...~tiCé:lfr\e ...te modificadas para o meio an'l- Mel1desl"rr~á.n'le'-que"so1icita seja oon"idadopara
bie~te~pa[.aas~úde hurnàl1a, assÍlT{COrnO os as- Reurliã~ldet\udiê"'fia Pública o'Serlho~~Sebastião
Pectos ~~lli<:ioDado~~os direitos dos consumidores" doRego!Barros, Diretor,-Presidente da ~NP ... ~gên-
REbU~RI~EN1"d iN~ 203/03 Do Sr. Nelson Borrier cili ~aciÓna~jid~p:trióleo par~ prestarr eS?lar~ci~~~-
_ que "requer,sej~rnconvidados o Diretordo Depar- tos a esta~~mlSS:;0 sobre ~us0rl0 Brasil do li~it'v.0
tarTlel1to de'~r?teçã(:)e Defesa do <:;onsUrnidor do organometahc.0 ... ~~1 .. -; met~ycy~lopentadlenyl

Ministér,io da Justiça-liSenhor "Ricardo Morishita e ~anganese tncarbo:?W .,' '.'.' I.. ! '

os se...tlores dirige...tes dasempresasquel,especifica REQUERIMENT0N~~;21 0/03 Do'Sr.~oão Alfredo;,;'"
para pr~staren1 :esClarecilT\entossobre redução I de que., "requer, a realizaÇão de .~udiê~cia PÚbliêacofn
err'balagel1s! d~' p~~utosl'corifo~e matériaipublica- repr~sen,tar1tes!desta Casa,. dos.governos federal 'e
dano Jo~alO Gl0b<> de 03 de setembro de 2003," es~aduais e.dal sociedade civil paratrata~ do Cerra-

RÉQUE.R~~EN~().I,~2~~3 Do Sr,:Edsofl Dua~e- do brasileiro,". ..... .,l " "i, I " i",

que ~sohcitâ quf3,seJaIT\ convldadoso,chefe de gabinete REQUERIMENT0 Nll 211/03 Da ,Sra:Janete eapl-
da Secr~riade·D~fesaAgropecuá~a.dó f\ninisté~o da beribe- que "solicita sejam convidadas a Sra. Minis-
~g~culturae~olítida.~grária, S~. Jorge.Salifrl Waquim, tra:doMeio .A(1lbiente - Marinà\SiI"a; Titular dã Co-
~epieserytantedo. i~;t1i~istério :da Ju5tiça, dOi ~inistél'io missão de Agricultura e PolítiCa Rural; Deputado Pa-
dasiRelaçõe~E:xt~~b~es,e da Embaixada dos!EstadÓs dr~JoséUnhares'Titular,da SU~cOmissão de. Saú-
U~idOS~oBrasil,Lpara comparece~m a esta COmissão de, paul Lannoye ...,Deputado europeu do P\l da
~ prestar13'!"esclarecimeptossobre a. prcitica de bioter- Bélgica; SI', Gilles-Eric Séralini, Ciefltista fra...cês~ SI',
rOrismoém'territó1 nacional." C~~.~I~s Beflbroo~~:(;ientista; !americano; 'Srl· Thierry

I1



PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/03 - do
Sr. Sarney Filho - que "fixa normas para a coopera
ção entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, no que se refere às competências co
muns previstas nos incisos VI e VII do art. 23 da
Constituição Federal."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: favorável com emendas.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.373/01 - do Sr. Félix Men
donça - que "faculta aos consumidores ou usuários
de serviços públicos. instalarem medidores para afe
rir o quantitativo gasto na utilização dos referidos
serviços." (Apensado: PL 867/2003)
RELATOR: Deputado JULIO LOPES
PARECER: pela aprovação deste e do PL 867/03,
apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.676/01 - do Sr. Silas Câmara 
que "altera a Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998."
RELATOR: Deputado CASARA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 6.544/02 - do Sr. Mendes
Thame - que "dispõe sobre a invalidade de contrato
ou título de crédito assinado em branco, altera o art.
71 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
"Dispõe sobre a proteção do consumidor", e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Casara, em 27/08/2003
O Deputado Casara apresentou voto em separado
em 03/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 660/03 - do Sr; João Herrmann
Neto - que "altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, que "dispõe sobre as sanções penais e adminis
trativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Luiz Alberto, em 03/09J2003

REQUERIMENTO NQ 214/03 Do Sr. Celso Russo
manno - que "requer seja convidado o Excelentíssi
mo Senhor Luiz Roberto Barradas Barata, Secretá
rio de Saúde de São Paulo, para prestar esclareci
mentos sobre o desvio de verba que foi destinada
ao INCOR, por emenda da Bancada Federal do
Estado de São Paulo."

REQUERIMENTO Nº 215/03 Do Sr. Luiz Alberto 
que "solicita a realização de Audiência Pública a ser
organizada conjuntamente pela Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Co
missão de Amazônia e de Desenvolvimento Regio
nal e Comissão de Minas e Energia, com a partici
pação do Diretor de Energia e Gás da Petrobrás,
Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, Repre
sentante do Ministério do Meio Ambiente, Presidi:m
te do IBAMA, Representante da Comissão Pastoral
da Terra do Amazonas e Representante da Univer
sidade Federal da Amazônia, afim de debater a
construção do gasoduto Urucu-Porto Velho."

REQUERIMENTO Nº 216/03 Do Sr. Edson Duarte
que "solicita que sejam convidados o representante
da Monsanto no Brasil, o cientista do Ministério do
Meio Ambiente, Sr. Rubens Nodari, e o Sr. David
Hathaway, para comparecerem a esta comissão e
prestarem esclarecimentos sobre a questão dos
transgênicos no Brasil."

REQUERIMENTO Nº 217/03 Do Sr. Luiz Alberto - que
"solicita a realização de Audiência Pública a ser organi
zada por esta Comissão com a participação dos. inte
grantes doGrupo Interministerial constituído pela Porta
ria Interministerial Nº 157 de 16/05/03, a fim de contri
buir no debate doprojeto de Lei Nº 5979 de 2001."
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Dudermel, Conselheiro da união européia; e o Sr. REQUERIMENTO Nº 218103 Do Sr. Casara - que "re-
Jean Yve Griot, Presidente das Cooperativas da Re- quer a realização de seminário conjunto com a Comis-
gião Oeste da França, para, em audiência pública, são de Minas e Energia e a Ouvidoria da Câmara dos
debaterem sobre o consumo humano de sementes Deputados, para discussão dos temas: mineração, re-
transgênicas.." cursos hídricos e saneamento ambienta!."

REQUERIMENTO Nº 212/03 Do Sr. Daniel Almeida B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:
- que "requer na forma regimental a realização de
Seminário da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias em parceria com a Co
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior com a
finalidade de debater questões pertinentes a crise
do sistema de transporte público urbano, custos das
tarifas e o poder aquisitivo dos usuários."

REQUERIMENTO Nº 213/03 Do Sr. Orlando Fan
tazzini - que "requer a realização de audiência pú
blica acerca dos mananciais e reservas de água
doce no Brasil"
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C- Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi- PROJETO DElEINl!4.~70~01 -~o Sr. Horaldo
~~pelascomissões: Vasconcellos - que "cria aoorigatonedadede pres-
PRIORIDADE tação de garantia' pelos ~everldedores deveículos."

RELATOR: Deputado tv1+~ROSEN~ff'NNl, .
PROJETO Dt LEINl! 1.736/99- do SepadoFederal PARECER: pela ap~o,.v..,.,.!àÇã(),.,com suB.S.·,.t.itutiv.i.:".o..
- (PLS 4731;1999) ';"que"dis'põe sob~e o uso doSer- .
'{iço 0900 noster!:"inais de telefonia; fixa." (~pensa- PROJETO DELE:I!'N~4.91,3/01 ... do Sd'Nelinton
dos:PL 269~1999,jlpL1375~1999,Pl' 3665/1997; PL Fagundes -que "acr~sceptai;ôirlcisolao§211 do
446212001ePL6263/2002) " ' .' al1. 52 da LeLrl~ 8.0?8,de'I!11j'deseter:"0rode 1990,
RE~TOR: Deput~do~LEX:C:tNZI~~1 .'. obrigando que'!copste do contrato de:c~édito ou fi-
P~RECER: pela j aProvaçao '.' .é1este, do PL nanciamento. 8!,taXS percentuaLdiárisl de desconto
3.665/1997,apepsado, das'"Emendas .de n~s·.111998.e aplicável no ca~ d~,liqJid~ção antecipadàde débi-
1/,1999,'a ':esteapreserltadas;,ldos PLs rlis'269~!1999, to." (Apensado: PL 5297~2001) .
1l37'5~1999., 4.4~2It..0.01 e6..2~002; aB:~dos, na RELATOR: Depútado JULIO LOPES
forma!~do .. SubstitutlVo·:da Comlssao de Clencla e Tec-

." li. . .,...... 'f'" PAREGER: pela aprovação deste, e do PL
nologla, Comunica~o e In ormatlca. 529712'001, apensado, êofu substitut~,o.

:TRAMITAÇÂO'ÕRDINÁRIA PROJETO DE LEI Nll~Ib22101 LJdo Sr. Edison
PROJETO: DE t~i NIl3~/~5 - do. Sr.. Valdemar Andrino - que ·'iransforma.aR~servaiBiolóclica Mari-
Costa Neto-que' "dispõe~~obreosreguràrnentos nha do Arvoredo em Parque Naclô~al Marinha do
sanitários básicos isobre alimentos." (-ipensado:PL Arvoredo~"" "
1549/1999) .' : .; . ,,' .' "'.' . ,... RELATOR:IDeputado ALEX Ct-NZI~NI
RE~l:OR:Deputaélo ~NTdNI0 CARliosMENDES PARE:8ER,pela apm\iação,cÓme~endas.

TH~~E ...' I .... . '. . '. O Deputadó Ferna~dÓ'Gâbe'irl{~M~s~ritouvoto em
PA,.H.,.. EC.'ER:.pela. ap.rolÍa.ção deste.,;,·.,',c.om".". ·.e.mendas, e .' ." ..., ,'I:' ,

, . OC'" . separado em 04/06/2002 ' ,...., " .... '
pela rejeição doP~ 15i49/1999, ape':lsad0:J~' >1: .' ..•,...,;: ;'.; ... '

PROJETODELEI'NIl3.69119~-dO'Sr.SalátieICar- PROJETO DE LEI ~1l5.2~9/01:- doSr;'Lincoln Por-
valho ... que.. l'dispõe,sobreapmibiÇão de qualquer tela - que "alteraarooaçâo\doart.'39 da Lei n~
tipo de publicídadécomercialnas emissoras de tele- . 8.078,de 11 desetembro de 1990(8ódigo de Defe-
visão po~assinatu~."(Apensa.do: Pl!:4097/2001) sa.do Consumidor).":.. •.. . .
RE4'~OR:[)ep~t~dOJbsÉ~ORB~ ..' ..' REL.A.TOR: Deputad6LUIZ BrTTTENCOURT
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4097/2001, PARECER: pela aprovação. "

a~enSado.lli·· . • PROJETO DE LEI ~à,;'5.400/01 -do Sr.Silas Brasi-
PROJETO DE LEliNl! 173/99 - do Sr. MendesRibei- leiro - que "altera a'l.ai n~6;360,de 23 'de setembro
ro Filho:" qUe "dispõe sobreo procecrlmentodere- de 1976, obrigandoospi-bdlrtoresde medicamentos
serva de te~ras para comur:'idades indígÉmas que a colocar o respect~,odosacíorrnaembalagern do
nã~Jest:jaT';op~p~ndo a~~e~~s.que ~e~aT de sua produto quando este ~or, necessano à administração
ocupaçaotradlclonal, e da outras pmvldenclas." daposologiaindicada."il f, '

RE~TOR:!!Rep~t+doFERN~~JDO GÁBEIRA RELATOR: Deputado LUIZ BIl;TENCOURT
PARECER: pela aprovação.' PARECER: pela aprovação.

:!:. !I:''':, i :, .::; , '. _, ".' 'I

PROJ~ODE LE! Nll~3.196/00 - d() :S~. João Paulo PROJETO DE LEI Nll'5.921/01- do Sr. l.uizCarlos
- 'que "dispõe sobre ai obrigátoriedade dos fabrican- Hauly -que "acresé~nta'parágrafo ao Ei~. 37, da Lei

. tesdeaparelhos éelularesalertarern seus usuários nl! 8.078, de 11 de setembro de '1990, que "dispõe
sob~eapossibilid~dedê da~os à ,saúde." (Apensa- sobre a proteção do corisumidor, e dá outras provi-
dos: PL 3665/2000 e PL343212000 (Apensados: PL dências•." •
358212000" P[;35~6{2000 e PL 391212000» RELATOR: Deputado L1~bN'ARDb MONTEIRO
RE~TOR:Deputado NELSONBORNIER PARECER: pela aprovação. ' ,
P~RECER: !pelalap~~y~çãô '.• deste, e .. do .PL
3665/2000, apensado, com substitutivo, e pelarej~i-i PAOJEIODE LEIN~41103... do Sr.Wasnyde Rou-
ção ido' PL:343212000,'do .PL .. 358212000, doPL" n~~~q~e'''acrescentâparágrafoaoart~~2dh Código
3596/2000,' e do~L391212000,apensad()s.· de Proteção e Defesa ido Consumiõ'Or,presumin-

'--------:----------:-,~, ~I7":l'.Ii,~I;'~i~i.',"'11111l11li:11........1,.., ..................---;;II'"t1:i.r"I,Vl7ídi7",1u-. ~:-:-.T""i, ,------'----------
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do-se quitados os débitos anteriores com o paga
mentoda última prestação."
RELATOR: Deputado RENATO COZZOLlNO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 64/03 - do Sr. Dr. Helena 
que "cria o Subsistema de Informações sobre Áreas
Degradadas -SIAD - e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado César Medeiros, em 21/05/2003

O Deputado César Medeiros apresentou voto em
separado em 03/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 123/03 - do Sr. Neuton Lima
- que "veda a transmissão a terceiros de dados rela
tivos a pessoas naturais e jurídicas."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 128/03 - do Sr. RonaldoVas
conceitos - que "determina que os projetos de recu
peração ambiental de áreas degradadas por ativida
des de mineração sejam elaborados de acordo com
normas e parâmetros estabelecidos pelo Departa
mento Nacional de Produção Mineral- DNPM."
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo
daComissão de Minas e Energia.

PROJETO DE LEI Nº 143/03 - do Sr. Luciano Castro
- que "disciplina a captação de recursos financeiros
para projetos ambientais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE
PARECER: pela aprovação, com complementação
devoto.
Vista conjunta aos Deputados César Medeiros e Ha
milton Casara, em 04/06/2003
O Deputado César Medeiros apresentou voto em
separado em 03/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 191/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "acrescenta parágrafo ao art. 42 do Códi
go de Proteção e Defesa do Consumidor."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 222/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "torna obrigatória a adição de·álcool
etílico carburante ao óleo diesel e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela rejeição.

Vista conjunta aos Deputados César Medeiros, Julio
Lopes e Renato Cozzolino, em 21/05/2003

O Deputado César Medeiros apresentou voto em
separado em 04/06/2003

PROJETO DE LEI Nº 584/03 - do Sr. Augusto Nar
des - que "acrescenta dispositivo à Lei nº 4.771, de
15 de setembro de 1965, alterada pela Medida Pro
visória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001."
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 615/03 - do Sr. Murilo Zauith
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de vagas
para índios que forem classificados em processo se
letivo, sem prejuízo das vagas abertas para os de
mais alunos."
RELATOR: Deputado ANSELMO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Luiz Alberto, em 04/06/2003

PROJETO DE LEI Nº 844/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "dá nova redação ao inciso VI
do art. 4º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001."
RELATOR: DeputadoSARNEY FILHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 887/03 - do Sr. Mário Negro
monte - que "cria as Zonas de Exclusão para o
plantio de plantas transgênicas, e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 940/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 940/2003,
apensado.
Vista ao Deputado Celso Hussomanno, em
03/09/2003 .

PROJETO DE LEI Nº 993/03 - do Sr. André Luiz 
que "determina a proibição da cobrança de qualquer
taxa nos pagamentos feitos através de boletos ban
cários que alterern os valores contratados e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado RENATO COZZOLlNO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.131/03 - do Sr. Edson Duar
te - que "estabelece que os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios somente poderão receber os
recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente após
a instituição de seus respectivos Conselhos de Meio
Ambiente."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: pela aprovação, com emenda.
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PROJETO DELEljN1l1.151103-doSr.Carlos Sou
za- que "dispõelsob~e as brigadasJ~díge~asde
combate a incêndios florestais." ....•..•
RE~~OF\: bep~t~do~NSEL~O .
PARE€ER: pela aprovação. :i:

:~t:,:',,;:::;<':i";-: ,,; ,,·!::,!1~;::,~:~:', " ~!

PROJETO,DELEI!}N~1.207/03- do Sr. Eduardo
.;~:,';,_ ,", " '. iYf" ~4' o,': >,,:,'. ::,i:;>. " ~,

~aes-que"dispõe.:sôbreagestão do. Parque Naci-
onalda-':ijuca,locali~dôno Município do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeilb." .,
...•. ". .' •. '.; .' .;. I,

RELAI()R:D.eput~d~ NELSON BORNIER
P~RE€ER: pelaap~?~;ação')l' .
LOCAL: Plenário Oa:doAnexojll

. '.•,1, '.',' /Ii" ";;';,': "I ::'i' " , 1''<

HORARI0:11h,i. ....•.••.. .
REUNIÃO EXlI~~RDINÃRíÂ
AUDI~N8IA Pt!JBtI8A

,: ,' ",,' '::1,:' '•• :'. ":Ji 'i"" -,~

A -Audiência Pública:'

1...•• DISCUSSfO: ••••·.••·.. SOBRS: OS SEGUINTES
PF\OB~E~~SI:I[)~êtDMINISTRADORAS. -DE
CARTAO 8E 8RE8ITO: ' _

~f, i ',.: _., :, 1:;"_ '0'" ': i"":", ,:S,' ",-:;';-., '. _:,";;1

Plil08E[)IMENTiOS DEOPER!e'ÇAOlE COBRANÇA
DEIAXA[fE JlJROS j'. .... • .

Loq~ç~olboSTERMINe-ISP.O.S ....

gg~i~i~~t:~6E~,~~~~~~~~ SEUS

QU~L(lsjr.>.OS{RESPON$~VEIS ... PE~
FIS€~L14ç:Ã()! E'iRE80LHI~ENIO; DE T~IBUT0
D~S i!IOPE~~D()~~S NAS .ESFERAS FEDERAL,
ESTADU~U7:~~NICIPAL .'. •... •.... '.' .
2'DISCU[S~p~~BÔE OS AUMENTÓS ABUSIVOS
DE !T~RIFe.SB~N,Ce-RIAS •.
EXPOSIT0RES ·.··f'l

qí~'; ! ,.. ' ,;' , _' " !' ,} _. ir,!" ,.:,,; ',- t, ; , _. , ;.: " "

D~NIEt~~E~~t.iGOLDBERG j Secretário de Direi
to!'Eco~ôrnico do~inistério da Justiça - SDE
SERG.lb!'É>~F\C'(LÊ>~ SILVA ~L~ES, Diretor de No~
lTlas~.Orga~izf;lç~o~o Sistema Financeiro do BancO
Ce':ltf.aldo~ra~j1,ii I .. ··.•···.i ... .
FEF\N~Nº()SÇ~llILLI. PresidemedoProConsumer
M~RlliEN~ ~ZZI\RINI. Coordenadora-Exe.cutiva
dodnstitutb Brasileiro de Defesa do Consumidor -
IDEG I·".' li •..•. .. . ..'
JOSET~\lARES 8E ""RAÚJOJÚNIOR,SecretáHo
de~co~~~hamEmtolEconômico do Ministério da
F~ze~dé:l,L "lilr. [ .• :
Procurad()f" de Defesaldo.\Consumidor, do.'Ministério
PúblicO da:União r. . ... . ... •

" • ,.-' '.:, o" :,:1 '.. ;;. '-,' , I,; ,-.... ,': '. ::: '.:,'" ,",' :'-< ". < . -",' : ',:

EDSON.JOApCOSTA, !,BN A~RO ,6.dmilJistrado-
rasde,crédiÍo Ltdae Banco ABNiAMRO REAL S/A

~

I , I !~'i:I dll: ::11 I i' ;,' i i U!lMt I i!

HElJO LIMA MAGALHÃES,AMERI8ANEXPRESS
"I! '."" 'iW ,"," ,"'/! ,~'

DOBRf'SI.bTE~P0ECI~ :,' i.r .•. ir ....
J~IR DELG~DOSCALCO,iBarlco Bradesco S{If..
BJB~! Admi~istradoradeCa~õesrLtdaeB8N Con~.,
Adni.·DeBerls.Serv.E.Publ.:Ltda
C~UDIO Y~M~~~[I,BaI)COCF!.EDIBtNCo. S{ft.e
FININVEST Administradora de Cartoes de 8rédíto Ltda
LEdN~RDdBR~t\J[)~0 DEOLl~EI8~,:i BR1n.o.
BancoMercantil do B~asil S/~·· .' .....•.•..••'
JO~OCARLOSCHE8E, Bâ~co Safra S/~i,. ,
MARCOS INAS8IMENIODEALMEIDiJ!rBankbos
ton!E3anco:~ú1tiplo'S!~'I.i ';;1 .If'!l"
FERNANDO.B!,RB()S~DE.oLl~EIR~;'! Banco do
Brasil Administradora dê Cartões de Crãditoi
MILTON P,Â.ULO KROGER i~ÚNIOR, caixaEconô-
mica Federal .•·• •• · ......• ' .• ...•.•.•• . .. ...•.. '. .•
FERNANDO CHi\CON .. RUIZ, CREDI8~RD' SI!e' ~dmi
nistradOra de Cartõesde Crédito e CITIB~KS/A~:
JOSE REINALDO M08EIRAT9SI. 'HSBCi BANK
BRASIL S/A Banco Múltiplo q. ,'..... ... ,.-'.! ;. "·',!·"Il " 'oi,:' "

y'E~A NAURETH'~~R~FIGUEIREDO; IBICAdmi
n1stradora e, Promotora Ltda·.
JOSE CARL0s,Ifi QUIN1E~ C~RVALHO.
ITAUCARD ;Financeira S/i\ felirAÚ Pérsónnalité
Administadora deçahõesáe Crédito.SeryiçosLTDA
MIÜrON LUrS fD0 N~SCIr.AENTO!'VALÊRIO,
SUDAMERIS Administraddra deCartõesJaé Crédito

I, " 1 L·o··1

". AVISOS '
;~ ,·tr j': ~ " ~ ,:!~

PROP,OSIÇáES EM~ASEDE RECEBIMENTO
DE EMENDAS(S SESSÕES)

DECURSO: 11 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO:23L09~Ó3

Proje~osde Lei (!'rt. 119,1 e §12)

PROJETO DE LEI.N~ 5.945/01 - do Sr.. Ronaldo
Vasconcellos - que~acrescenta parágrafo único ao
art. "Jll da Lei nll 8.981, de 131de feve~eirode1995,
que "dispõe sobreor.egirned~co~c~sSãoe permis
são de ser:viços .públicos previsto no art. 175:ida
ConstituiçãoIFede~al, e dá'outras p~ovidê~cias".de

te~rninando a erltregade cópiadasde~unis décon-
sumo.de serviçospúblicos." .

PROJETO DE LEI N~1.a27/03 --do Sr. ~Iberto Fra
ga - que ''tornaobrigató~iaaoscome~ciantes de ani
mais silvestres exóticos a exibiçãodo notne do cria
dore o do profi~ionalresponsá"el pela criação. e
dá.outras providências." ,I . • .' .

DECURSO: 21 SESSÃO:
ÚLTIMA SESSÃO: 22-09-03

!I



PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 5.454/01 - do Senado Federal
- (PLS 469/1999) - que ~'institui dirtetriz a ser obser
vada pela União, pelos Estados e Municípios na im
plementação de programas habitacionais."
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO
PARECER: pela aprovação parcial.

Vista ao Deputado Claudio Cajado, em 30/04/2003

REQUERIMENTO Nº 55/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita seja convidado o Senhor Presi
dente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos
CBTU - João Luiz da Silva Dias , a comparecer pe
rante esta Comissão para fazer exposição sobre
questões ligadas ao transporte urbano"

REQUERIMENTO Nº 56/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita seja convidado o Senhor Presi
dente da Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos - NTU,. Otávio Vieira da Cu
nha, a comparecer perante esta. Comissão para ex
planar sobre conclusões do Seminário Nacional so
bre Transporte Público."

REQUERIMENTO Nº 57/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita seja convidado o Senhor Presi
dente da Associação Brasileira de Engenharia Sani
tária Ambiental e o Senhor Presidente da Associa
ção Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental 
Seção Minas Gerais para fazerem exposição sobre
programas de saneamento e engenharia ambiental
e sua importância nas cidades brasileiras."

REQUERIMENTO Nº 59/03 Da Sra. Maria do Car
mo Lara - que "requer a aprovação da sistemática
de seleção das experiências de gestão pública que
forem contempladas por seus programas bem suce
didos em gestão urbana, com inclusão social, a se
rem apresentados na V Conferência das Cidades."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.634/00 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "dispõe sobre exposição de informações
dos direitos e deveres do cliente nas agências ban
cárias de todo o país."
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.775/03 - do Sr. André Luiz 
que "determina que o comércio em todo o Território
Nacional, quando receber cheques de seus clientes,
faça a conferência de identificação na presença do
emissor."
RELATOR: Deputado PASTOR REINALDO
DECURSO:4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-09-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) REUNIÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.034/03 - do Sr. Ricardo Izar A - Requerimentos:

- que "dispõe sobre a irnplantação de norma técnica REQUERIMENTO Nº 54/03 Do Sr. Ronaldo Vascon-
que regule a fabricação e a comercialização de do-
ces e chocolates com brinquedos acondicionados cellos - que "solicita seja convidado o Senhor Presi-
em seu interior e dá outras providências." dente da Câmara Brasileira da Indústria da Constru-
DECURSO: 3ª SESSÃO ção - CBIC, a comparecer perante esta Comissão
ÚLTIMA SESSÃO: 19-09-03 para fazer exposição sobre questões ligadas a in

dústria da construção e a sua representação no se
tor habitacional brasileiro."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.735/03 - do Sr. Carlos Abi
calil - que "acrescenta parágrafo 3º ao Artigo 79 da
Lei nº 9.394, de20 de dezernbro de 1996, que esta~

belece as Diretrizes e Bases da Educação Nacio
naL"
RELATORA: Deputada ANN PONTES

PROJETO DE LEI Nº 1.760/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "prioriza os produtos oriundos da reci
clagem de resíduos sólidos nas compras de bens de
consumo e duráveis, realizadas pelos órgãos da
Administração Pública Federal." (Apensado: PL
1786/2003)
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES
FILHO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

LOCAL: Plenário 14 - Anexo 11
HORÁRIO: 10h



REUNIÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

LOCAL: Plenário Prof. Roberto Campos - 5
HORÁRIO: 09h30min

REQUERIMENTO Nº 104/03 Da Sra. Maria do Ro
sário - que "requer a realização de audiência públi
ca, pela Comissão de Direitos Humanos, com a fina
lidade de debater o tema "Tortura e Violência Prati
cada por Agentes Públicos"."

REQUERIMENTO Nº 105/03 Da Sra. Maria do Ro
sário - que "solicita a realização de Audiência Públi
ca organizada pela Subcomissão dos Direitos da
Mulher, da Criança edo Adolescente para debater
as formas de trabalho infantil no Brasil."

REQUERIMENTO Nº 106/03 Dos Srs. Enio Bacci e
Maria do Rosário - que "requer a realização de au
diência pública para debater o Projeto de Lei nº
70/95 que "dispõe sobre intervenções cirúrgicas que
visem à alteração de sexo"."

REQUERIMENTO Nº 102/03 Da Sra. Iriny Lopes 
que "requer seja oficiado o Diretor-Geral da Polícia
Federal - Dr. Paulo Lacerda, para que se manifeste
sobre a contratação do Delegado Roberto Felipe de
Araújo Porto, conhecido como "Inspetor Porto" no
Departamento da Polícia FederaL"

REQUERIMENTO Nº 103/03 Da Sra. Luciana Genro
- que "requer a realização de audiência pública,
pela Comissão de Direitos Humanos, com a finalida
de de ouvir as famílias e entidades envolvidas dire
tamente no caso "Araguaia" e ainda debater a deci
são do governo sobre o caso."

REQUERIMENTO Nº 101/03 Da Sra. Iriny Lopes 
que "requer a realização de audiência pública para
tratar da questão do acesso a medicamentos essen
ciais como um direito humano."

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 100/03 Da Sra. Iriny Lopes 
que "requer a urgente apreciação no plenário das
Comissões desta Casa, dos projetos de lei referen
tes aos direitos humanos."

LOCAL: Plenário 09 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 787/03 - do Sr. Julio Lopes 
que "institui diretrizes nacionais para a cobrança de
tarifas para a prestação dos serviços de abasteci
mento de água e dá outras providências."
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 1.718/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "altera-se dispositivo da Lein.º 7.998, de
11 de janeiro de 1990."
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 1.755/03 - do Sr. Sebastião
Madeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
medição individual do consumo de água em unida
des residenciais localizadas em edifícios ou outras
edificações coletivas e dá outras providências."
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O Deputado Claudio Cajado apresentou voto em se- COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
parado em 10/09/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 314/03 - do Sr. Sandro Mabel
- que "dispõe sobre as Diretrizes e Instrumentos da
Política de Desenvolvimento do Centro-Oeste, cria o
Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste 
FUNDOESTE e a Agência de Desenvolvimento do
Centro-Oeste - ADCO e dá outras providências."
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Claudio Cajado, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 384/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "acrescenta parágrafo único ao art. 43 da
Lei nº 4.591 , de 16 de dezembro de 1964."
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO
PARECER: pela rejeição.

Vista à Deputada Perpétua Almeida, em 11/06/2003

O Deputado Rogério Silva apresentou voto em se
parado em 07/07/2003
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REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO NQ 72/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que" Solicita seja convidado o Presidente
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
e Social-BNDES - Sr. Carlos Francisco Theodoro
Machado Ribeiro de Lessa para prestar esclareci
mentos em Audiência Pública sobre a criação de
uma holding para controle da Eletropaulo."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 51/03 - do
Sr. Augusto Nardes - que "institui o Fundo de De
senvolvimento da Empresa de Micro e de Pequeno
Porte - Banco do Pequeno Empresário, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação, com complementação
de voto, com emendas.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 99/99 - do Sr. Rubens Bueno
- que "cria a Zona de Livre Comércio do Município
de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras
providências." (Apensado: PL 1200/1999)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL 1200/1999, apensado.

Vista ao Deputado Rubens Otoni, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI NQ 5.503/01 - do Sr. Neuton
Lima - que "dispõe sobre a padronização de emba
lagens de produtos de consumo por volume ou
peso."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NQ 5.672/01 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera dispositivos da Lei nQ6.404, de
15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as soci
edades por ações, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO LYRA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. João Lyra, pela aprovação deste, com emen
das, e pela rejeição da emenda apresentada na Co
missão.

Vista conjunta aos Deputados Osório Adriano, Ro
naldo Dimas e Zico Bronzeado, em 25/06/2003

O Deputado Ronaldo Dimas apresentou voto em se
parado em 06/08/2003

PROJETO DE LEI NQ 6.672/02 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "cria o rastreamento da produção e
consumo de medicamentos através do controle ele
trônico por códigos de barra."
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI NQ 7.038/02 - do Sr. Feu Rosa 
que "altera o art. 12, inciso 111, da Lei nQ8.934, de 18
de novembro de 1994, que "Dispõe sobre o Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e
dá outras providências"."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NQ 22/03 - do Sr. Roberto Gou
veia - que "inclui a invenção de medicamento para
prevenção e tratamento da Síndrome de Imunodefi
ciência Adquirida - SIDA I AIDS e de seu processo
de obtenção como matérias não patenteáveis."
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Ronaldo Dimas, em 03/09/2003

PROJETO DE LEI NQ 25/03 - do Sr. Roberto Gouveia
- que "estabelece a obrigatoriedade de instalação de
"air-bag" em automóveis." (Apensado: PL 225/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
225/2003, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NQ 87103 - do Sr. Zé Geraldo 
que "proíbe a instalação, em todo o território nacio
nal, de caixas operadas pelo próprio consumidor
(tipo auto-atendimento) nos supermercados e esta
belecimentos afins." (Apensados: PL 201/2003, PL
8912003 e PL 131/2003)
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA
PARECER: pela rejeição deste, do PL 89/2003, do
PL 131/2003, e do PL 201/2003, apensados.

Vista ao Deputado Rubens Otoni, em 10109/2003

PROJETO DE LEI NQ 130103 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "dá nova redação ao § 1Qdo art.
105 da Lei nQ5.764 de 16 de dezembro de 1971,
garantindo às representações da OCB nos Estados,
Territórios e Distrito Federal as mesmas característi
cas das organizações nacionais."
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO
PARECER: pela aprovação.

--------------- -- - ----- -----------------------.~----~ --------~------



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.841/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre a assistência gratuita pelas
empresas aos filhos e dependentes dos trabalhado
res desde o nascimento até seis anos de idade, em
creches e pré-escolas."
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 22-09-03

PROJETO DE LEI Nº 701/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre procedimentos legais
para cancelamento de registro de micro e pequenas
empresas."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 835/03 - do Sr. Paulo Marinho
- que "cria Área de Livre Comércio no Município de
Caxias, no Estado do Maranhão, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 863/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a criação do Programa
de Medicamentos ao Trabalhador - PMT, em com
plemento aos programas de saúde assistencial ou
ocupacional."
RELATOR: Deputado DA. BENEDITO DIAS
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Dr. Benedito Dias, pela aprovação, com emenda.
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Vista conjunta aos Deputados Ronaldo Vasconcl~l- PROJETO DE LEI Nº 994/03 - do Sr. Júlio Redec-
los e Zico Bronzeado, em 10/09/2003 ker - que "dispõe sobre o Programa de Moderniza-
PROJETO DE LEI Nº 301/03 _ da Sra. Nice Lobão _ ção de Máquinas (Modermáquina) para a Indústria

Calçadista, Indústria de Curtumes e Indústria de
que "altera a redação do § 4º do art. 3º, da Lei n° Componentes para Calçados e afins."
9.317, de 5 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA

PARECER: pela aprovação, com emendas.
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Gerson Gabrielli, em 10/09/2003 Vista ao Deputado Rubens Otoni, em 10/09/2003

O Deputado Gerson Gabrielli apresentou voto em PROJETO DE LEI Nº 1.071/03 - do Sr. Luciano
separado em 16/09/2003 Zica - que "altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezem-
PROJETO DE LEI Nº 422/03 - do Sr. José Pimentel bro de 2001, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de dispositivo fabricação e comercialização de lâmpadas incan-
"bivoltagem" nos aparelhos elétricos e eletrônicos descentes para uso em tensões de valor igualou
de uso doméstico comercializados no Território naci- superior ao da tensão nominal da rede de distribui-
onal." ção, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO .RELATOR: Deputado ENIO TATICO
CADOCA PARECER: pela aprovação.

PARECER: Parecer com Complementação de Voto, PROJETO DE LEI Nº 1.081/03 - do Sr. Mendes Ri-
Dep. Carlos Eduardo Cadoca, pela rejeição. beiro Filho - que "cria a Área Comum de Livre Co-

PROJETO DE LEI Nº 425/03 - do Sr. Paes Landim mércio no Município de Jaguarão, Estado do Rio
- que "fixa período e limites para reajustamento de Grande do Sul, e dá outras providências."
preços, tributos, taxas, contribuições, salários, ven- RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
cimentos, proventos e pensões de qualquer nature- PARECER: pela aprovação.

za e de multa, juros e correção monetária." PROJETO DE LEI Nº 1.142/03 - do Sr. Darcísio Pe-
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO rondi - que "altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezem-
PARECER: pela rejeição. bro de 1950, alterada pela Lei nº 7.889, de 23 de

Vista ao Deputado Osório Adriano, em 03/09/2003 novembro de 1989, que "Dispõe sobre inspeção in
dustrial e sanitária dos produtos de origem animal",
e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado JOÃO LYRA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. João Lyra, pela rejeição.



REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 68/03 Da Sra. Alice Portugal 
que ""Requer a realização de audiência pública para
discutir as ações integradas da educação com o tra
balho, a ciência e a tecnologia desenvolvidas pelo
Programa de Expansão da Educação Profissional 
PROEP, do Ministério da Educação."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 5.546/01 - dos Srs. Nilmário
Miranda e Nelson Pellegrino - que "estabelece me
didas de prevenção e regras para a persecução pe
nai das práticas delituosas previstas na Lei nº 9455,
de 07 de abril de 1997, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DA. FRANCISCO
GONÇALVES
PARECER: pela aprovação, com emenda.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.312/00 - do Sr. Ricardo No
ronha - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a
permissão de saque pelo trabalhador na conta do
FGTS para pagamento de anuidade escolar."
(Apensados: PL 2388/2000, PL 2490/2000, PL
3165/2000, PL 3437/2000, PL 3570/2000, PL
3671/2000, PL 3760/2000, PL 3761/2000, PL
4225/2001, PL 4630/2001, PL 4657/2001, PL
4727/2001, PL 4044/2001, PL 5652/2001, PL
5992/2001, PL 6215/2002, PL 6611/2002, PL
7114/2002, PL 6889/2002, PL 690212002, PL
7465/2002, PL 4948/2001, PL 485/2003, PL
697/2003, PL 825/2003, PL 1023/2003, PL
7373/2002 e PL 1465/2003)
RELATOR:. Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2388/2000,
do PL 2490/2000, do PL 3165/2000, do PL
3437/2000, do PL 3570/2000, do PL 3671/2000, do
PL 3760/2000, do PL 3761/2000, do PL 4044/2001,
do PL 4225/2001, do PL 4630/2001, do PL
4657/2001, do PL 4727/2001, do PL 4948/2001, do
PL 5652/2001, do PL 5992/2001, do PL 6215/2002,
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 Q
) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO DE LEI Nº 70/03 - do Sr. Luiz Antonio LOCAL: Plenário 10 do Anexo"
Fleury - que "dispõe sobre a adição de ácido fólico HORÁRIO: 09h
na farinha de trigo e na farinha de milho."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 Q
)

PROJETO DE LEI Nº 1.785/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "dispõe sobre a desoneração da
responsabilidade solidária dos sócios minoritários
das Sociedades Limitadas quanto a débitos relativos
a Tributos Federais ou à Seguridade Social."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
DECURSO:5ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 17-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 Q
)

PROJETO DE LEI Nº 1.776/03 - do Sr. André Luiz
que "dispõe sobre a proibição do comércio em todo
o Território Nacional, fornecer sacolas plásticas, uti
lizadas para carregar compras, devendo as mesmas
serem substituídas por sacolas de papel."
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI

Substitutivo (Art. 119, " e §1 Q
)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.437/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "altera o parágrafo único do art. 32 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990- Código de
Defesa do Consumidor."
RELATOR: Deputado GIACOBO

PROJETO DE LEI Nº 176/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre restrições à exportação
de couro no estado bruto e no estado "wetblue" e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

Substitutivo (Art. 119, "e §1 Q
)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.959/01 ~ do Sr. Custódio
Mattos - que "dispõe sobre obrigações do fornece
dor que, indevidamente, submeter o consumidor a
protesto de títulos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-09-03
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do PL 6611/2002, do PL 6889/2002, do PL
6902/2002, do PL 7114/2002, do PL 7373/2002, do
PL 7465/2002, do PL 485/2003, do PL 697/2003, do
PL 825/2003, do PL 1023/2003, e do PL 1465/2003,
apensados.

Vista conjunta aos Deputados Alice Portugal, Carlos
Abicalil e Severiano Alves, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI Nº 30/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "institui o Fundo de Aquisição de Livros para
as Universidades Públicas."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 817/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "obriga as mantenedoras de instituições priva
das de ensino superior, a aplicar, no mínimo, 5% de
seu faturamento líquido anual na execução de bol
sas de estudos a estudantes carentes."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta a.os •Deputados Átila Lira e Osvaldo
Biolchi, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 340/03 - do Sr. Paes Landim
- que "altera a redação do § 1º do art. 9º da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela rejeição.

Vista à Deputada Celcita Pinheiro, em 25/06/2003

A Deputada CeJcita.Pinheiro apresentou voto em se
parado em 06/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 786/03 - do Sr. Odair - que
"dá nova redação ao a.rt. 1º da Lei nº 8.958, de 20
de janeiro de 1994 qUe dispõe sobre as relações en
tre as instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Gilmar Machado, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 706/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "acrescenta parágrafo único
ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que "estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional"."
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI Nº 4.283/01 - do Sr. Paulo Lima 
que "dispõe sobre o atendimento a crianças de zero a
três anos em regime de colaboração entre a União,
Estados e Municípios e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 7.250/02 - do Sr. Léo Alcântara
- que "modifica o § 3º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996 edá outras providências"
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados Alice Portugal, Carlos
Abicalil e Professora Raquel Teixeira, em
21/05/2003

A Deputada Professora Raquel Teixeira apresentou
voto em separado em 13/06/2003

PROJETO DE LEI Nº 335/03- do Sr. Paes Landim
- que "estabelece normas para registro, validação,
arquivamento e expedição de documentos escola
res e cria instância administrativa para solução de
conflitos decorrentes."
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA
PARECER: pela rejeição.

Vista à Deputada Celcita Pinheiro, em 25/06/2003

A Deputada Celcita Pinheiro apresentou voto em se
parado em 06/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 653/03 - do Sr. Luciano Zica
- que "dispõe sobre a distribuição de materiais es
colares e equipamentos de informática compatíveis
com a atividade escolar declarados abandonados
ou objeto de pena de perdimento."
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALlL
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 3.638/00 - do Sr. Paulo Paim
- que "institui o Estatuto do Portador de Necessida
des Especiais e dá outras providências." (Apensado:
PL 5439/2001)
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL-5439/2001, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.077/03 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "dispõe sobre conteúdos curriculares da
formação do Pedagogo para atllar junto a estudan
tes com restrição de locomoção."
RELATORA: Deputada NEYDE APARECIDA
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 604/03 - do Sr. Carlos Nader bro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases
- que "acrescenta dispositivos à Lei nº 7.853, de 24 da educação nacional"." (Apensado: PL 815/2003)
de outubro de 1989, de modo a incluir o desporto RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO
nas ações de apoio às pessoas portadoras de defi- PARECER: pela aprovação deste, e do PL
ciência." 815/2003, apensado, com substitutivo.

RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA PROJETO DE LEI Nº 1.258/03 - do Sr. Paulo Ma-
PARECER: pela aprovação. galhães _ que "altera a Lei nº 9.131, de 24 de no-
PROJETO DE LEI Nº 3.142/00 - da Sra. Marinha vembro de 1995."
Raupp - que "dispõe sobre o percentual mínimo de RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
recursos destinados para a educação indígena." PARECER: pela aprovação.

RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE PROJETO DE LEI Nº 4.549/01 - do Sr. Bispo Rodri-
PARECER: pela aprovação deste, e do SBT 1 gues _ que "dá nova redação ao art. 21 da Lei nº
CDCMAM. 7.210, de 11 de julho de 1984, que "institui a Lei de
PROJETO DE LEI Nº 3.080/00 - do Sr. Serafim Execução Penal"."
Venzon - que "altera a Lei nº 6.932, de 07 de julho RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico PARECER: pela aprovação.

residente e dá outras providências." PROJETO DE LEI Nº 7.399/02 - do Sr. Rodrigo
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA Maia _ que "inclui o inciso IX no art. 70 e dá nova
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. redação ao inciso IV do art. 71 da Lei nº 9.394, de

PROJETO DE LEI Nº 7.414/02 - do Sr. Jovair Aran- 20 de dezembro de 1996." (Apensados: PL
tes - que "dispõe sobre o trabalho escolar de estu- 7467/2002 e PL 987/2003)
dantes de nível superior que participem periodica- RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
mente de competições desportivas ou exerçam ativi- PARECER: pela rejeição deste, do PL 7467/2002, e
dades artísticas itinerantes." do PL 987/2003, apensados.

RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO PROJETO DE LEI Nº 451/03 - da Sra. Laura Carne-
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003 iro _ que "altera a Lei nº. 4.375/64 (Lei do Serviço
CEC e da EMC 2/2003 CEC. Militar), estabelecendo a obrigatoriedade de alfabeti-
PROJETO DE LEI Nº 154/03 - do Sr. Maurício Ra- zação dos conscritos analfabetos."
belo - que "dispõe sobre o desconto de cinqüenta RELATOR: Deputado COLOMBO
por cento para estudantes do ensino médio e supe- PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
rior no transporte público coletivo rodoviário interes- PROJETO DE LEI Nº 841/03 - do Sr. Júlio Delgado
tadual de passageiros." _ que "dispõe sobre a inclusão da Capoeira como
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHILES disciplina obrigatória nos cursos superiores de Edu-
PARECER: pela aprovação. cação Física."

PROJETO DE LEI Nº 997/03 - do Sr. Vittorio Medio- RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL
li - que "cria a obrigatoriedade de impressão do PARECER: pela rejeição.

Hino Nacional nos cadernos escolares." PROJETO DE LEI Nº 562/03 - do Sr. Elimar Máxi-
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES mo Damasceno - que "inscreve o nome do Mare-
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003 chal Cândido Mariano da Silva Rondon no Livro dos
CEC, e da EMC 2/2003 CEC, com substitutivo, e Heróis da Pátria."
pela rejeição da EMC 3/2003 CEC. RELATOR: Deputado IVAN VALENTE

PROJETO DE LEI Nº 5.718/01 - do Sr. Raimundo PARECER: pela aprovação.
Gomes de Matos - que "acrescenta § 2º do art. 39 PROJETO DE LEI Nº 828/03 - dos Srs. Vanessa
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990." Grazziotin e Perpétua Almeida - que "institui o dia
RELATORA: Deputada MIRIAM REID 14 de setembro como Dia Nacional do "Soldado da
PARECER: pela aprovação. Borracha"."

PROJETO DE LEI Nº 7.222/02 - do Sr. Luiz Carlos RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL
Hauly - que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem- PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 1.392/03 - da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "institui o Dia do Plano Nacio
nal de Educação."
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.406/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Ana Néri
no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.407/03 - do Sr. Elimar Máxi
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Carlos
Gomes no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.499/03 - do Sr. João Caldas
- que "acrescenta alínea ao inciso I do art. 23 da Lei
nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre
o Serviço de TV a Cabo, para incluir canal reserva
do à Presidência da RepÚblica para difusão da Ifn
gua portuguesa e divulgação da República Federati
va do Brasil no exterior."
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.579/03 - da Sra. Veda Cru
sius - que "institui o Dia Nacional do Acemista."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO
PARECER: pela aprovação.
LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11
HORÁRIO: 11h
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

A - AUDIÊNCIA PÚBLICA

(Requerimento 67/2003 - do Deputado Gastão Vieira)

TEMA: "SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO
ENSINO SUPERIOR."
Convidado:
Sr. CARLOS ROBERTO ANTUNES DOS SANTOS,
Secretário de Educação Superior do Ministério da
Educação

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.557/99 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "dá nova redação ao § 4º do art. 68 e art.
99 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de ~998, que
"Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direi
tos autorais e dá outras providências"." (Apensados:
PL 1940/1999 e PL 4499/2001)
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA

PROJETO DE LEI Nº 1.677/03 - do Sr. Carlos Sou
za - que "isenta as pessoas carentes de pagamento
de taxa de inscrição em exame vestibular e concur
so público e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.747/03 - do Sr. Antônio Car
los Magalhães Neto - que "institui o Dia Nacional de
Combate à Pobreza."

PROJETO DE LEI Nº 1.748/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ""Estimula a criação e manutenção de es
colas técnicas de ensino industrial de nível médio,
mediante a concessão de incentivos tributários"."

PROJETO DE LEI NQ 1.782/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "inscreve o nome de Sérgio Vieira de Mello
no "Livro dos Heróis da Pátria"." (Apensado: PL
1799/2003)

PROJETO DE LEI Nº 1.803/03 - do Sr. Paulo Mari
nho - que "estabelece, em todo o território nacional,
a data de 22 de agosto de cada ano para as come
morações do Dia do Pesquisador." (Apensados: PL
1869/2003 e PL 1882/2003)

PROJETO DE LEI Nº 1.809/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "dispõe sobre a criação do "Dia Nacional
do Taxista"."

PROJETO DE LEI Nº 1.826/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "institui a Medalha Sérgio Vieira de Mello."

PROJETO DE LEI Nº 1.831/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "dispõe sobre a universalização das bibliote
cas nas instituições de ensino do País."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.222/98 - do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "altera a Lei nº 9.424, de 24 de de
zembro de 1996." (Apensados: PL 431/1999, PL
4880/1998, PL 4676/1998 (Apensados: PL
5195/2001 (Apensados: PL 4045/200"' e PL
6052/2002), PL 4758/1998 e PL 747/1999), PL
4244/1998 (Apensados: PL 4280/1998 e PL
4763/1998 (Apensado: PL 1/1999» e PL 136/2003)
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA
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PROJETO DE LEI Nº 1.260/03 - do Sr. Eduardo
Campos - que "altera os arts. 6º, 32, caput, 34, ca
put e § 2º, 35 e 87, § 3º, inciso I, e acrescenta o art.
89-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional"."
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Plenário 4 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 18/03 Do Sr. Armando Montei
ro - (PL 3741/2000) - que "sejam convidados os
Srs. Hubert Alquéres e Modesto Carvalhosa, res
pectivamente, Diretor-Presidente e Consultor Jurídi
co da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais 
ABIO; e Márcio Nunes, Engenheiro de Sistemas da
Imprensa Oficial de São Paulo, para, em audiência
pública, pronunciarem-se sobre o PL nº 3.741/00, do
Poder Executivo, que "altera e revoga dispositivos
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, define
e estende às sociedades de grande porte disposi
ções relativas à elaboração e publicação de de
monstrações contábeis e dispõe sobre os requisitos
de qualificação de entidades de estudo e divulgação
de princípios, normas e padrões de contabilidade e
auditoria como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público.""

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 2.728/89 - do Senado Federal
- (PLS 23/1989) - que "estabelece normas para pri
vatização das empresas públicas e de economia
mista e dá outras providências" (Apensados: PL
15/1991, PL 170/1995, PL 915/1999, PL 968/1999,
PL 1019/1999, PL 2463/1989, PL 2464/1989, PL
5977/1990 e PL 6078/1990) .
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria do Projeto, dos PL's nºs 2.464/89, 2.465/89,
5.977/90,6.078/90,15/91,170/95,1.019/99,968/99
e 915/99, apensados, e do Substitutivo da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, e pela ina
dequação financeira e orçamentária do PL nº
2.463/89, apensado, e, no mérito, pela aprovação
do Projeto e dos PL's nºs 2.464/89, 6.078/90 e

15/91, apensados, com Substitutivo, e pela rejeição
dos PL's nºs 2.465/89, 5.977/90, 170/95, 915/99,
968/99 e 1.019/99, apensados.

Vista conjunta aos Deputados Luiz Carlos Hauly e
Wasny de Roure, em 27/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 1.354/03 da
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - que
"dispõe sobre a criação de cargos de Membro, cria
ção de Cargos Efetivos, criação e transformação de
Funções Comissionadas no âmbito do Ministério PÚ
blico da União, a criação e transformação de Procu
radorias da República em Muncípios no âmbito do
Ministério Público Federal, e a criação de Ofícios no
âmbito do Ministério Público do Trabalho, e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto, nos termos do
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 122/00 
CPI DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - (PLS
684/1999) - que "acrescenta parágrafo único ao art.
12 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que
dispõe sobre a política e as instituições monetárias,
bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZCARREIRA

PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da rece~a ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financei
ra e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 124/00 
do Sr. Inácio Arruda - que "autoriza o Poder Execu
tivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento
do Cariri-Araripe (RICA) e dá outras providências."
(Apensado: PLP 279/2002)
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO

PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto e do PLP 279/02,
apensado, e, no mérito, pela aprovação do Projeto e
rejeição do apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 234/01 
do Sr. Ney Lopes - que "autoriza o Poder Executivo
criar a "Região Integrada do Grande Natal e do
Agreste", institui o Programa Especial de Desenvol
vimento, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 235/01 
do Sr. Ney Lopes - que "autoriza o Poder Executivo
a criar a "Região Integrada de Desenvolvimento do
Seridó", institui o Programa Especial de Desenvolvi
mento, e dá outras providências. 11

RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 253/01 - do
Senado Federal - (PLS 497/1999) - que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desen
volvimento do Amapá e do Pará - Riapa e instituir o
Programa Especial de Desenvolvimento do Delta do
Rio Amazonas e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELINO
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.

PROJETO DE LE~ COMPLEMENTAR Nº 264/01 
da Sra. Luiza Erundina - que "cria a Região
Administrativa Integrada e o Programa Especial
de Desenvolvimento do Vale do RibeiralGuara
queçaba e dá outras providências." (Apensado:
PLP 329/2002)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da emenda
da CDUI, com emenda, e pela inadequação financeira
e orçamentária do PLP 329/02, apensado.

PROJETO DE LE~ COMPLEMENTAR Nº 352/02 
do Senado Federal - que "altera a Lei Complemen
tar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe
sobre o imposto dos Estados e dó Distrito Federal
sobre Operações Relativas à Circulação de Merca
dorias e sobre Prestações de Serviços de Transpor
te Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação,
e dá outras providências." (Apensado: PLP
315/2002)
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e do PLP 315/02, apensado.

Vista ao Deputado Luiz Carlos Hauly, em
27/08/2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/03 - do
Sr. Luiz Sérgio - que "altera a redação do art. 42 da
Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000,
estabelecendo novas regras nos casos de renúncia
ao exercício da titularidade de Poder ou Órgão."
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financei
ra e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/03 - do
Sr. Lupércio Ramos - que "introduz modificações na
Lei Complementar nº 101/2000."
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação financei
ra e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação.

Vista ao Deputado Jovino Cândido, em 03/09/2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 42/03 - do
Sr. Nelson Bornier - que "altera o Decreto-Lei nº
406, de 31 de dezembro de 1968, redação dada
pela Lei Complementar n.º 56, de 15 de dezembro
de 1987 e pela Lei Complementar nº 100, de 22 de
dezembro de 1999, acrescentando ao item nº 96 da
sua lista de serviços Instituição Financeira autoriza
da a funcionar pelo Banco Central do Brasil."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN
PARECER: pela não impliCação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e 'orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 44/03 - do
Sr. Nelson Bornier - que "altera o Decreto-Lei nº
406, de 31 de dezembro de 1968 e a Lei Comple
mentar nº 56, de 15 de dezembro de 1987 e a Lei
Complementar nº 100, de 22 de dezembro de 1999,
para acrescentar as atividades de "Administradoras
de Ticket Vale Refeição, Ticket Vale Alimentação,
Ticket Vale Remédios, Ticket Vale Farmácia, Ticket
Vale Combustível, bem com de outros Vale Tickets",
como Prestadora de Serviço, sujeita ao Imposto So
bre Serviço de Qualquer Natureza {ISS)."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da ~eceita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com Substitutivo.
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c - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 6.489/02 - do Poder Executi
vo - (MSC 224/2002) - que "dispõe sobre a remu
neração dos cargos da Carreira de Procurador da
Fazenda Nacional, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária do Projeto e das emendas aprovadas na Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 131/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobe a isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados (IPI) na aquisição de automó
veis para os Oficiais de Justiça e dá outras provi
dências." (Apensados: PL1220/1 999, PL
1268/1999, PL 1474/1999, PL 2831/2000 e PL
6324/2002)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e dos PL's nºs
1.220/99, 1.268/99, 1.474/99, 2.831/00 e 6.324/02,
apensados.

PROJETO DE LEI Nº 660/99 - do Sr. Augusto Nar
des - que "cria área de livre comércio no Município
de Jaguarão, no Estado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.

PROJETO DE LEI Nº 2.757/00 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "permite a inclusão das escolas
particulares no SIMPLES, previsto na Lei nº 9.317,
de 5 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 5.644/01 - do Sr. Max Rosen
mann - que "altera a Lei nº 10147, de 21 de dezem
bro de 2000, que dispõe sobre a incidência da con
tribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, nas opera
ções de venda dos produtos que especifica."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 5.919/01 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre o repasse de recursos da
Agência Nacional de vigilância Sanitária para as
Universidades mediante convênios de cooperação
técnica."

RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 6.058/02 - da Sra. Luci Choi
nacki - que "dispõe sobre o cancelamento de dívi
das de crédito rural por produtores que contrataram
operações de custeio na safra 2001/02 nos Municí
pios do Sul do país que decretaram situação de
emergência em razão da ocorrência de estiagem, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e das emendas
adotadas pela Comissão de Agricultura e política
Rural.

PROJETO DE LEI Nº 6.797/02 - do Sr. Rodrigo
Maia - que "altera a Lei nº 9.430, de 27/12/96, relati
vamente ao tratamento tributário dado aos créditos
de pessoas jurídicas registrados em perdas, em vias
de recuperação."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 932/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "dispensa o recolhimento de crédito tributário,
nas condições que determina."
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 1.045/03 - do Sr. Paulo Ma
galhães - que "dispõe sobre isenção do Imposto de
Renda sobre o Décimo Terceiro Salário."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÃO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-09-03

~._----,..--,-,-----_._.._-~--_._-----. ----- ------_..-.._------ ----~



PROJETO DE LEI Nº 739/03 - do Senado Federal 
que "altera os arts. 5º e 18 da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, para atualizar a denominação
das fontes de recursos para o Fundo Nacional da
Cultura (FNC) e estender à realização de mostras e
festivais audiovisuais a fruição de incentivo fiscal."
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN
TEIXEIRA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 130/03 Do Sr. Jorge Alberto
que "requer que a presente Comissão solicite ao
TCU as informações sobre as aplicações de recur
sos do FNE, apuradas junto a SECEX-CE para o
Processo n.º 006.465/2003-9, assim como o relató
rio e voto deste, para subsidiar a Audiência Pública,
aprovada no Requerimento de n.º 39/2003, com o
Presidente do Banco do Nordeste com esta mesma
finalidade."

PROJETO DE LEI Nº 1.701/03 - do Sr. Renato Ca
sagrande - que "altera a Lei nº 9.430, de 27 de de
zembro de 1996."
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA

PROJETO DE LEI Nº 1.816/03 - do Sr. José Rober
to Arruda - que "concede isenção de Imposto sobre
Produto Industrializado - IPI, na aquisição de mi
croônibus e de veículos de uso misto destinados ex
clusivamente ao transporte de passageiros."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI Nº 2.096/99 - do Sr. Feu Rosa 
que "cria o Programa Nacional de Mineralização dos
Solos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO

PROJETO DE LEI Nº 6.999/02 - TST - (OF
312/2002) - que "dispõe sobre a criação de funçõ(~s

comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 15a. Região e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Tra-

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça- balho e dá outras providências."
mentária e do Mérito: RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE

PROJETO DE LEI Nº 7.219/02 - SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTiÇA - que "dispõe sobre a cria
ção de cargos efetivos, cargos em comissão e fun
ções comissionadas no Quadro de Pessoal do Su
perior Tribunal de Justiça e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO

PROJETO DE LEI Nº 7.404/02 - TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO - (OF 577/2002) - que
"dispõe sobre a criação de funções comissionadas
na Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Tra
balho da 21a. Região e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI Nº 7.405/02 - TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO - (OF 57812002) - que
"dispõe sobre a criação de funções comissionadas
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Tra
balho da 24ª Região e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI Nº 939/99 - do Sr. Geddel Vieira
Lima - que "dispõe sobre a aplicação do § 7º do art.
201 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998 - Apo
sentadoria no Regime Geral de Previdência Social."
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI Nº 6.777/02 - Tribunal Superior
do Trabalho - que "dispõe sobre a criação de car
gos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do
Tribunal Regional do Trabalho da 12a. Região e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI Nº 6.778/02 - TST - que "dispõe
sobre a transformação e criação de funções comis
sionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 12a. Região e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI Nº 7.068/02 - - (OF 339/2002) 
que "dispõe sobre a transformação de funções co
missionadas em cargos em comissão no Quadro de
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REQUERIMENTO Nº 131/03 Do Sr. Eduardo Val
verde - que "solicita que esta Comissão convide o
Secretário de Defesa Agropecuária, do Ministério da
Agricultura, e funcionários do Itamaraty, para prestar
esclarecimentos sobre os incidentes envolvendo su
posto funcionário do governo norte-americano."

REQUERIMENTO Nº 132/03 Do Sr. Eduardo Val
verde - que "requer seja solicitado ao Tribunal de
Contas da União - TCU realização de Inspeção
Extraordinária na Prefeitura Municipal de Campo
Grande, Mato Grosso do Sul."

REQUERIMENTO Nº 133/03 Do Sr. João Maga
lhães - que "requer seja solicitado ao Senhor Presi
dente do Tribunal de Contas da União, cópia do pro
cesso nº 18.125/1996-4."

B - Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
22/99 - do Sr. Ayrton Xerêz - que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fis
calize a operação de venda de 20 por cento das
ações da EMBRAER, realizada entre o grupo con
trolador e o consórcio francês adquirente."
RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento por ter al
cançado seus objetivos.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

LOCAL: Anexo 11- Plenário 13
HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Sugestões:

SUGESTÃO Nº 64/02 - do Conselho Administrativo
Municipal de Grupiara - que "dispõe sobre a otimi
zação do processo legislativo"
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE
CARVALHO
PARECER: pela rejeição.

SUGESTÃO Nº 80/02 - da Associação dos Advoga
dos de São Paulo - que "altera as Leis nº 4."737, de
15 de julho de 1965 (institui o Código Eleitoral ) e
9.099, de 26 de setembro de 1995 (dispõe sobre os
juizados especiais cíveis e criminais e dá outras pro
vidências) ."
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE
CARVALHO
PARECER: pela aprovação.

SUGESTÃO Nº 21/03 - do Conselho Administrativo
Municipal de Grupiara - que "estabelece normas
para o acesso à justiça"
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE
CARVALHO
PARECER: pela rejeição.

SUGESTÃO Nº 6/03 - do Conselho Administrativo
Municipal de Grupiara - que "regulamenta a função
de juiz leigo prevista no art. 98, I, da Constituição
Federal"
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: pela rejeição.

SUGESTÃO Nº 43/03 - da Ação Total dos Indivídu
os da Terra Unidos em Defes - que "altera dispositi
vos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966"
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO
PARECER: pela aprovação.

SUGESTÃO Nº 47/03 - do Sindicato Rural de Iporã
- que "extingue a figura jurídica de Reserva Legal"
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO
PARECER: pela rejeição.

SUGESTÃO Nº 44/03 - da Associação de Classe
dos Consumidores Brasileiros - que "solicita infor
mação ao Presidente do Banco Central do Brasil,
com relato de provas, sobre o efeito da taxa de juros
na influência da taxa de inflação"
RELATOR: Deputado ANDRÉ LUIZ
PARECER: pela rejeição.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAL: Plenário 9, do Anexo 11.
HORÁRIO: 10h.

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Tema:

Discussão sobre o acordo celebrado recentemente
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social - BNDES e a Empresa AES Eletropaulo.

Convidados:

Dr. CARLOS FRANCISCO LESSA - Presidente do
BNDES;
Dr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Presidente da AES
Eletropaulo;



A - Audiência Pública:

Audiência Pública com as presenças do Comandan
te Militar da Amazônia, General-de-Exército Cláudio
Barbosa de Figueiredo, para informar os resultados
desenvolvidos pelo referido Comando Militar na ope
ração para combater refluxos do narcotráfico e da
guerrilha colombiana na fronteira entre Brasil, Co
lômbia e o Peru, e do Sr. Fábio Pannunzio, jornalis
ta da Rede Bandeirantes de Televisão, que realizou
ampla investigação e matérias jornalísticas que tra
tam do envolvimento da guerrilha colombiana na
fronteira brasileira com o narcotráfico, atendendo ao
Requerimento nº 58/03, do Deputado Luiz Carlos
Hauly.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 6.411/02 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "estabelece a especialização de polícias
militares do Distrito Federal no policiamento esco
lar."
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLlN

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

LOCAL: Plenário 2, Anexo 11
HORÁRIO: 9h

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 1.555/03 - do Senado Federal
- que "Dispõe sobre registro, posse e comercializa
ção de armas de fogo e rnunição, sobre o Sistema
Nacionalde Armas - Sinarm, define crimes e dá ou
tras providências." (CONTINUAÇÃO DA
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO)
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

AVISOS

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.398/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "estabelece critérios para a produção e a co
mercialização de álcool hidratado pelas unidades
produtoras, com capacidade de até 5.000 litros / dia,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Audiência Pública com a presença do Ministro das
Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim,
para prestar esclarecimentos acerca dos desdobra
mentos da última Reunião Interministerial da OMC,
em Cancún.
LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
HORÁRIO: 11h
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Dr. RAYMUNDO MAGLlANO FILHO - Presidente REUNIÃO ORDINÁRIA

do Conselho de Administração da Bolsa de Valores AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA
de São Paulo - BOVESPA; COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
Dr. LUIZ LEONARDO CANTIDIANO - Presidente da COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA
Comissão de Valores Mobiliários - CVM; E NARCOTRÁFICO
Dr. ROBERTO TIMÓTEO DA COSTA - Diretor-Fi
nanceiro e Administrativo do Banco Nacional de De
senvolvimento Econômi~o e Social- BNDES; e
Dr. JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA - Procu
rador da República em São Paulo.



LOCAL: Plenário 7 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 5.975/01 - do Sr. Neuton Lima 
que ''proíbe a aplicação de tatuagens e piercings, na
forma em que especifica, em menores de idade."
(Apensados: PL 7380/2002 e PL 1030/2003)
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: pela rejeição deste, do PL 7380/2002, e
do PL 1030/2003, apensados.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.864/98 - do Senado Federal
- (PLS 193/1997) - que "altera o § 1º do art. 18 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que estende o
benefício do auxílio-acidente ao empregado domés
tico." (Apensados: PL 412/1999, PL 2330/2000, PL

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 97/03 Do Sr. Geraldo Thadeu
- que "requer realização de audiência pública com a
presença do Senhor Ministro da Saúde para prestar
esclarecimentos sobre a política brasileira da saúde
para os portadores de hepatite C."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 7.079/02 - do Poder Executi
vo - (MSC 682/2002) - que "estabelece as sanções
penais aplicáveis pelo descumprimento das normas
da Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, referen
tes à coleta, ao processamento, à estocagem, à dis
tribuição e à aplicação de sangue e de seus compo
nentes derivados."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 15/03 - do
Sr. Pastor Pedro Ribeiro - que "cria o Fundo de
Combate ao Alcoolismo."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda
adotada na Comissão de Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo.
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PARECER: Parecer com Complementação de Voto COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
da relatora, Dep. Laura Carneiro, pela aprovação,
com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Abelardo Lupion,
Alberto Fraga, Antonio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria
de Sá, João Campos, Marcelo Ortiz e Vander Lou
bet, em 10/09/03

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.498/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Estabelece regras gerais para a aquisição
de viaturas policiais operacionais."
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
PROJETO DE LEI Nº 1.820/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Dispõe sobre promoções de praças, por
tempo de serviço, na Polícia Militar do Distrito Fede
ral."
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.750/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "Dispõe sobre a transferência de presos
entre os Estados da Federação e o Distrito Federal
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.524/03 ~ do Senado Federal
- que "Torna obrigatória a identificação dos servido
res dos órgãos de segurança pública do Estado
quando participem em operações de controle e ma
nutenção da ordem pública e dá outras providênci
as." (Apensados: PL 1473/03 e PL 1474/03)
RELATOR: Deputado DIMAS RAMALHO
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-09-03



PROJETO DE LEI Nº 2.576/00 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a instalação de fontes
emissoras de radiação eletromagnética e dá outras
providências." (Apensados: PL 4399/2001, PL
4505/2001, PL 5241/2001, PL 4587/2001, PL
5843/2001 e PL 6835/2002)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação deste, do PL
4399/2001, do PL 4505/2001, do PL 4587/2001, do
PL 5241/2001, do PL 5843/2001, e do PL
6835/2002, apensados, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Arnaldo Faria de Sá e
Roberto Gouveia, em 13/08/2003

u '-------'----- __
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3020/2000, PL 4029/1997, PL 4030/1997 (Apensa- PROJETO DE LEI Nº 3.799/00 - do Sr. Darcísio Pe-
do: PL 4038/1997) e PL 4043/1997) rondi - que "acrescenta parágrafo ao artigo 34 da
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe so-
PARECER: pela aprovação deste, do PL 412/1999, bre os planos privadosde assistência à saúde e dá
do PL 3020/2000, e do PL 4029/1997, apensados, outras providências."
com substitutivo, e pela rejeição do PL 2330/2000, RELATOR: Deputado JOSE UNHARES
do PL 4030/1997, do PL 4038/1997, e do PL PARECER: pela aprovação.
4043/1997, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 4.076/01 - do Sr. Henrique
Vista ao Deputado Henrique Fontana, em Fontana - que "altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho
10/09/2003 de 1998, que "dispõe sobre os planos e seguros pri-
PROJETO DE LEI Nº 257/03 - do Senado Federal - vados de assistência à saúde" incluindo os procedi-
que "autoriza o Poder Executivo a criar o Programa mentos preventivos no rol dos serviços a serem ofe-
Especial de Ressocialização dos Moradores de Rua recidos pelas empresas do setor."
e dá outras providências." RELATOR: Deputado JOSE UNHARES
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA PARECER: pela rejeição.

PARECER: pela rejeição. PROJETO DE LEI Nº 4.078/01 - do Sr. Henrique

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA Fontana - que "altera o art. 12 da Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998, que "dispõe sobre os planos e se-

PROJETO DE LEI Nº 975/99 - do Sr. Pompeo de guros privados de assistência à saúde"."
Mattos - que "obriga os Centros de Habilitação de RELATOR: Deputado JOSE UNHARES
Condutores - CHCs, a adaptarem dez por cento de
sua frota para o aprendizado de pessoas portadoras PARECER: pela rejeição.

de deficiência física e dá outras providências." PROJETO DE LEI Nº 4.392/01 - do Sr. Luiz Bitten-
(Apensado: PL 1510/1999) court - que "implanta na rede pública de ensino o
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA "Programa Respire Bem"."
PARECER: pela aprovação deste, do PL RELATOR: Deputado DA. ROSINHA
1510/1999, apensado, na forma do Substitutivo PARECER: pela rejeição.
apresentado pela Comissão de Viação e Trans-

PROJETO DE LEI Nº 4.427/01 - do Sr. Abelardoportes.
Lupion - que "dispõe sobre a configuração interna

PROJETO DE LEI Nº 1.980/99 - do Sr. Roberto das aeronaves das empresas aéreas de aviação ci-
Pessoa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da in- vil comercial." (Apensado: PL 5131/2001)
c1usão do tabagismo como causa da morte, quando RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES
do preenchimento do atestado de óbito." PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação
RELATORA: Deputada KELLY MORAES do PL 5131/2001, apensado.
PARECER: pela rejeição deste, e da emenda apre-
sentada. PROJETO DE LEI Nº 4.678/01 - do Sr. Aldo Rebelo

- que "acrescenta inciso ao art. 18 da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996, tornando não patenteáveis
os medicamentos para o tratamento da Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida."
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.407/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "determina a obrigatoriedade de reserva
de local apropriado para acomodação de portadores
de deficiência física em estádios esportivos e congê
neres, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI Nº 5.413/01 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre o teor máximo de con
centração de íon fluoreto, nas águas minerais natu
rais e nas águas purificadas adicionadas de sais,
comercializadas no país."
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PARECER: pela aprovação deste, na forma do
Substitutivo da Comissão de Economia, Indústria,
Comércio e Turismo.

PROJETO DE LEI Nº 5.414/01 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a obrigatoriedade dos hospita
is públicos e privados garantirem internação hospita
lar aos doadores de sangue."
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.706/01 - do Sr. Bispo Wan
derval - que "acrescenta artigo à Lei 9503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, dispondo sobre a habilitação de pessoas
portadoras de deficiência." (Apensado: PL
5923/2001)
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE
CARVALHO
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação
do PL 5923/2001, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 5.931/01 - da Sra. Teima de
Souza - que "dispõe sobre a prevenção, o trata
mento, a fiscalização, o controle e a repressão de
tráfico ilícito e do uso indevido de entorpecentes e
drogas afins, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PASTOR FRANCISCO
OLíMPIO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.963/01 - do Sr. Milton Monti
- que "que torna obrigatório o exame de acuidade
visual em todos os alunos matriculados no ensino
fundamental das escolas públicas e particulares."
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 20/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 6.121/02 - do Sr. Enio Bacci
que "dispõe sobre o direito do consumidor de con
sultar nas farmácia e drogarias o Dicionário de
Especialidades Farmacêuticas - DEF, para conhe
cer o nome genérico dos medicamentos."
RELATOR: Deputado ELlMAR MÁXIMO
DAMASCENO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 6.251/02 - do Sr. Carlos Na
der - que "dispõe sobre incentivos fiscais para doa
ções de refeições destinadas a distribuição a pesso
as carentes."
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Milton Barbosa, em 20/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 6.320/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "torna obrigatório o oferecimento pelo
SUS da vacina contra hepatite B, nos casos que
menciona e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MANINHA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 6.539/02 - da Sra. Laura Car
neiro - que "destina percentual da arrecadação das
loterias à ABBR - Associação Brasileira Beneficente
de Reabilitação."
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 6.551/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a concessão de financi
amento de equipamentos corretivos a portadores de
deficiência." (Apensado: PL 918/2003)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
918/2003, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 6.669/02 - do Sr. Paulo Ro
cha - que "modifica o § 1º do art. 141 da Lei nº 8069
- Estatuto da Criança e do Adolescente."
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 6.836/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "cria o serviço de atendimento e trata
mento daendometriose e da fertilização in vitro, na
forma que menciona."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 6.901/02 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "estabelece redução de tarifa para
os consumidores de energia elétrica portadores de
deficiências ou enfermidades que demandem utiliza
ção de equipamentos ou tratamentos dependentes
de consumo de eletricidade."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em
10/09/2003
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PROJETO DE LEI Nº 6.925/02 - do Sr. Corauci So
brinho - que "dispõe sobre a Política Nacional para
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento da Hiperter
mia Maligna - HM e dá providênciascorrelatas."
RELATORA: Deputada ZEUNDA NOVAES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 114/03 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre informação dos crimes contra
os costumes a turistas estrangeiros."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 156/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656,
de 03 de junho de 1998, que "dispõe sobre os pIa
nos e seguros privados de assistência à saúde". "
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 180/03 - do Sr. Reginaldo Lo
pes - que "autoriza o Poder Executivo a implantar
assistência psicológica e psicopedagógica no siste
ma educacional brasileiro, com o objetivo de diag
nosticar e prevenir problemas de aprendizagem."
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 188/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "prevê o pagamento de auxílio-funeral
aos segurados da Previdência Social."
RELATOR: Deputado DR. FRANCISCO
GONÇALVES
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Eduardo Barbosa e
Pastor Francisco Olímpio, em 25/06/2003

PROJETO DE LEI Nº 260/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que '10rna obrigatória a doação de cadeira de
rodas ao portador de deficiência física carente, pelo
Sistema Único de Saúde - SUS."
RELATORA: Deputada KELLY MORAES
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Roberto Gouveia, em 18-6-2003

PROJETO DE LEI Nº 268/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "estabelece admissão tácita de paternidade
no caso que menciona."
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 276/03 - da Sra. Marinha Ra
upp - que "altera o art. 11 da Lei 8.069, de 13 de ju
lho de 1990, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 281/03 - do Sr. Dr. Pinotti 
que "acrescenta parágrafo ao art. 36 da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe so
bre as condições para a promoção, proteção e recu
peração da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes, e dá outras providên
cias."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 283/03 - da Sra. Laura Carne
iro - que "dispõe sobre caso de concessão de visto
permanente a estrangeiro residente no BrasiL"
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 312/03 - do Sr. Carlos Nader 
que '"'Dispõe sobre isenção do Imposto de Importação,
a equipamentos e material educativo destinados à utili
zação por pessoas portadoras de deficiência.""
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 338/03 - do Sr. Paes Landim
- que "dispõe sobre valor de salário de contribuição
e de benefício da Previdência SociaL"
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 344/03 - do Sr. Confúc~o

Moura - que "dispõe sobre modificações do § 3º do
art. 98 da Lei nº 9.527, de 1997, e dá outras provi
dências."

RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 414/03 - da Sra. Thelma de
Oliveira - que "institui nos Estados, no Distrito Fede
ral e nos Municípios o Programa de Atendimento
Integrado à adolescente gestante e dá outras provi
dências."
RELATORA: Deputada KELLY MORAES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 491/03 - do Sr. Pastor Reinal
do - que "acrescenta dispositivo ao art. 69 do Códi
go de Trânsito Brasileiro, com o intuito de dispor so
bre a travessia de pedestres portadores de deficiên
cia visuaL" (Apensado: PL 921/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição
do PL 921/2003, apensado.
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PROJETO DE LEI Nº 510/03 - do Sr. Carlos Souza
- que "revoga a Lei nº 6.050, de 24 de maio de
1974, que "dispõe sobre a fluoretação da água em
sistemas de abastecimento quando existir estação
de tratamento"."
RELATOR: Deputado DR. FRANCISCO
GONÇALVES
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 528/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ''''Acrescenta o parágrafo único ao Art. 169 do
Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho.""
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 535/03 - do Sr. Eduardo Paes
- que "dispõe sobre a Política Nacional de Consci
entização e Orientação sobre o LES - Lupus Erite
matoso Sistêmico, e dá providências correlatas."
RELATORA: Deputada MARIA LUCIA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 607/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ''torna obrigatório a existência de ambulância
e de profissionais da área de saúde nos postos da
Polícia Rodoviária FederaL"
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 741/03 - do Sr. Zé Lima - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de as unidades inte
gradas ao Sistema Único de Saúde reservarem aos
portadores de deficiência visual vagas para o trabalho
em câmaras escuras do serviço de radiologia."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 781/03 - do Sr. Henrique
Afonso - que "altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezem
bro de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social, para acrescentar o Serviço de
Atendimento a Pessoas que Vivem em Situação de
Rua."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 806/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Suprime o art. 1619 da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002, que dispõe sobre a adoção"."
RELATOR: Deputado PASTOR FRANCISCO
OlíMPIO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 816/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "altera a Lei nº 9.425, de 24 de dezembro de
1996, que "dispõe sobre a concessão de pensão es
pecial às vítimas do acidente nuclear ocorrido em
Goiânia, estado de Goiás"."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 969/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Modifica dispositivos da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, e dá outras providências"." (Apen
sado: PL 1512/2003)
RELATORA: Deputada KELLY MORAES
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação
do PL 1512/2003, apensado.
LOCAL: Sala 145 Ala A anexo 11 - Sala da Presi
dência
HORÁRIO: 16h

REUNIÃO

A - Trabalhos de Comissões:

REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO PERMANENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1) Discutir as propostas de emendas ao PPA
2004c2007.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 18-9-2003)

Substitutivo (Art. 119, lIe §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.486/03 - do Sr. Orlando
Desconsi - que "dá nova redação a dispositivos das
Leis nº 8.212/91 e 8.213/91, ambas de 24 de ju
lho de 1991, para reduzir a contribuição previdenciá
ria do (a) empregador (a) doméstico (a) e do (a) em
pregado (a) doméstico (a)."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-09-03



PROJETO DE LEI Nº 1.759/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "obriga as farmácias de manipulação e
estabelecimentos similares a incluírem bula em seus
medicamentos."

PROJETO DE LEI Nº 1.768/03 - do Sr. Jackson
Barreto - que "cria o Programa Nacional de Mobili
dade e Acesso ao Transporte Público"

PROJETO DE LEI Nº 1.777/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a proibição das empresas que
gerenciam planos de saúde e afins solicitar de seus
associados documentos de uso pessoal que não fa
zem prova de identidade e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.819/03 - do Sr. José Carlos
Aleluia - que "altera dispositivos da Lei nº 9.506, de 30
de outubro de 1997, que dispõe sobre a Previdência
dos Congressistas, e dá outras providências."
DECURSO:5ªSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 17-09-03

PROJETO DE LEI Nº 1.745/03 - do Sr. Carlos Mota
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de informa
ções metrológicas que devem constar em laudos e
resultados médicos e odontológicos para fins de di
agnósticos produzidos por instrumentos, equipa
mentos e sistemas utilizados na emissão de laudos
médicos e odontológicos e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.737/03 - da Sra. Maninha
que "dispõe sobre a profissão de Técnico em Nutri
ção e Dietética, regula o seu exercício, e dá outras
providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.741/03 - do Sr. Eduardo
Ba.rbosa - que "acrescenta parágrafo único ao arti
go 30 da Lei nº 8.935, de 1994, dispondo sobre o
procedimento a ser adotado pelos cartórios no aten
dimento aos deficientes visuais."

PROJETO DE LEI Nº 1.736/03 - do Sr. Severino
Cavalcanti - que "proíbe a realização de cirurgia
plástica de transformação plástico-reconstrutiva da
genitália nos casos de transexualidade, na rede de
unidades integrantes do 8US."

PROJETO DE LEI Nº 1.730/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das re
ceitas prescritas por médicos, dentistas e veterinári
os, serem digitadas ou apresentadas através de ou
tros processos mecânicos ou eletrônicos."

PROJETO DE LEI Nº 5.216/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta os incisos IV e V no art. 5}, do
Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 1969, e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 18-09-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.480/03 - do Sr. Lincoln Portela PROJETO DE LEI Nº 1.728/03 - do Sr. Coronel
- que "obriga a divulgação de advertência sobre obesi- Alves - que "institui a Semana Nacional do Idoso."
dade em embalagens de produtos altamente calóricos."

PROJETO DE LEI Nº 1.761/03 - do Sr. Coronel Alves
- que "estabelece a obrigatoriedade das farmácias,
drogarias e congêneres a venderem comprimidos e pí
lulas por unidade e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.811/03 - da Sra. Laura Car
neiro - que "acrescenta o arL 258-A à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente."

PROJETO DE LEI Nº 1.818/03 - do Sr. Paulo Gouví~a

- que "introduz art. 89-A na Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente - intro
duz inciso XII, no art. 136, da mencionada leL"

PROJETO DE LEI Nº 1.820/03 - do Sr. Jovair Aran
tes - que "estabelece o passe livre, nos transportes
coletivos urbanos, ao acompanhante do passageiro
acometido de labirintite ou de síndrome do pânico."

PROJETO DE LEI Nº 1.822/03 - do Senado Federal
- que "institui o Dia Nacional de Controle do Coles
terol, e dá outras providências."
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 22-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 7.463/02 - dos Srs. Eni Volto
lini e Leodegar Tiscoski - que ''''Dispõe sobre a as
sistência à saúde das presidiárias, acrescentando
parágrafo ao artigo 43 da Lei nº. 7.210/84""
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 19-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2) ação facultativa do médico residente ao Regime Ge-

PROJETO DE LEI Nº 5.545/01 - do Sr. Dr. Hélio _ ral de Previdência Social."

que "altera os arts. 75 e 151 da Lei nº 8213, de 24 COMISSÃO DE TÀABALHO, DE
de julho de 1991, para prever a concessão de pen- ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
são de valor equivalente ao valor máximo dos bene-
fícios previdenciários aos dependentes do segurado LOCAL: Plenário 12, Anexo II

HORÁRIO: 10hcadastrado que falecer em virtude da inexistência
de órgãos ou tecidos para transplante." REUNIÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.653/03 - do Sr. Dr. Heleno 
que "institui o Programa Racional de Detecção, Preven
ção e Tratamento Gratuitos, pelo SUS, para os porta
dores de Osteoporose e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.658/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, que dispõe sobre as condições para a pro
moção, proteção e recuperação da saúde, a organi
zação e o funcionamento dos serviços correspon
dentes e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.662103 - da Sra. Maninha 
que "estabelece normas básicas e dispõe sobre
condições gerais de funcionamento de estabeleci
mentos que prestam atendimento institucional e
abrigo a idosos, e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.666/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera a Lei nº 9.782, de 1999, para es
tabelecer valor da taxa de fiscalização de vigilância
sanitária nos casos que especifica."

PROJETO DE LEI Nº 1.669/03 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "autoriza entidades filantrópicas a ex
plorar loteria de números e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 1.684/03 - do Sr. Davi Alco
lumbre - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do
atendimento integral para prevenir e tratar a obesi
dade no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS."

PROJETO DE LEI Nº 1.696/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "altera o parágrafo 2º do art. 12 da Lei
n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, a qual dispõe so
bre os Planos e Seguros Privados de Assistência à
Saúde."

PROJETO DE LEI Nº 1.698/03 - do Sr. Geraldo Re
sende - que "altera o art. 42 da Lei n.º 8.213, de 24
de julho de 1991 a qual dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras provi
dências."

PROJETO DE LEI Nº 1.702103 - do Sr. Serafim
Venzon - que "acrescenta § 6º ao art. 11 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, para determinar a fili-

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 41/03 Dos Srs. Tarcisio Zim
mermann e Carlos Santana - que "requer sejam
convidados o Secretário Nacional de Transporte e
da Mobília Urbana do Ministério das Cidades, Sr.
José Carlos Xavier, o Diretor Geral do DENATRAN
Sr. Ailton Brasiliense Pires, o Superintendente Muni
cipal de Trânsito do Município de Goiás Sr. Antenor
José de Pinheiro, o Presidente da Federação Nacio
nal dos Mototaxistas e Motoboys Autônomos Sr.
Robson Alves Paulino, o Presidente da Confedera
ção Nacional do Transporte Sr. Clésio de Andrade,
o Secretário de Políticas Públicas de Emprego do
Ministério do Trabalho Sr. Remígio Todeschini, o
Secretário de Transportes do Município de São Pau
lo Sr. Gilmar Tato, para debater e prestar esclareci
mentos acerca das questões relacionadas ao exer
cício das atividades de Mototaxista e Motoboy e das
iniciativas relacionadas à regularização das mes
mas."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI Nº 7.372/02 - do EXEC - (MSC
1013/2002) - que "dispõe sobre a criação do Servi
ço Social do Transporte Ferroviário - SESF e altera
a redação do art. 3º da Lei nº 8.706, de 14 de se
tembro de 1993."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela rejeição.

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 299/96
- do Senado Federal - (PDS 40/1996) - que "susta
os Decretos de nºs 1.498 e 1.499, de 24 de maio de
1995, que constituem comissões especiais de revi
são dos processos de anistia de que trata a Lei nº
8.878, de 11 de maio de 1994." (Apensado: PDC
410/2000)
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: pela aprovação deste, e do PDC
410/2000, apensado, com substitutivo.

~~- --------------- ----- --------~----------
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 305/02 
do Sr. Aloizio Mercadante - que "altera a Lei Com
plementar nQ 101 , de 4 de maio de 2000, e dá outras
providências." (Apensado: PLP 327/2002)
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação,
com substitutivo, do PLP 327/2002, apensado.

Vista à Deputada Dra. Clair, em 03/09/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 5.082/01 - do Sr. Rodrigo
Maia - que "dispõe sobre crimes contra o patrimônio
do Sistema Unico de Saúde (SUS) edá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela rejeição.

Vista à Deputada Laura Carneiro, em 10/09/2003

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.691/98 - do Poder Executi
vo - (MSC 949/1998) - que "revoga os artigos da
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943) que menciona, sobre
a organização sindicaL"
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela aprovação deste e pela aprovação
parcial da Emendas CTASP nºs 1/98 e 1/99, na for
ma do substitutivo, e pela rejeição das Emendas
CTASP nºs 2/98,3/98,4/98,5/98 e 2199.

Vista ao Deputado Sandro Mabel, em 07/05/2003

O Deputado Sandro Mabel apresentou voto em se
parado em 22/05/2003

PROJETO DE LEI Nº 3.744/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 165812000) - que "institui o Conselho de
Gestão Fiscal e dispõe sobre sua composição e for
ma de funcionamento, nos termos do art. 67 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000."
RELATOR: Deputado JOSÉ MUCIO MONTEIRO
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.755/01 - do Senado Federal
- (PLS 186/2000) - que "disciplina os consórcios
públicos entre Estados e entre Municípios." (Apen
sados: PL 6007/2001 e PL 6354/2002)
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI

PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e
pela rejeição do PL 6007/2001 e do PL 6354/2002,
apensados.

PROJETO DE LEI Nº 6.914/02 - do Senado Federal 
(PLS 68/2000) - que "dispõe sobre a concessão de se
guro-desemprego ao trabalhador extrativista vegetal e
ao beneficiador de produtos das florestas durante o pe
ríodo em que estiver impedido de exercer sua atividade
e dá outras providências." (Apensado: PL 677/2003)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
677/2003, apensado, com substitutivo.

Vista ao Deputado Rodrigo Maia, em 07/05/2003

PROJETO DE LEI Nº 7.213/02 - do PODER
EXECUTIVO -. (MSC 833/2002) - que "altera dispo
sitivos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a· contratação por tempo determi
nado para atender a necessidade temporária de ex
cepcional interesse público, nos termos do inciso IX
do art. 37 da Constituição."
RELATOR: Deputado JOSÉ MUCIO MONTEIRO
PARECER: pela aprovação deste, e da EMC 1/2003
CTASP.

PROJETO DE LEI Nº 496/03 - do Sr. Bonifácio de
Andrada - que "autoriza a criação de "Autarquia
Territorial" no interior do País para fins estratégicos
de desenvolvimento. 11

RELATOR: Deputado JULIO DELGADO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 658/03 - do Sr. Antonio Car
los Mendes Thame - que "dá nova redação ao art.
193 da CLT para conceder adicional de periculosi
dade àqueles que trabalham expostos a radiações
ionizantes ou a substâncias radioativas." (Apensa
dos: PL 1294/2003 e PL 1248/2003)
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER: pela aprovação deste, do PL
1248/2003, e do PL 1294/2003, apensados, com
substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.079/96 - do Sr. Marcelo
Déda - que "dispõe sobre a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanha dos órgãos
e entidades públicas da administração direta e indi
reta." (Apensados: PL 767/1999, PL 1805/1999, PL
2467/2000 (Apensado: PL 5094/2001), PL
3555/1997 e PL 4263/2001)
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR
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PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e
pela rejeição do PL 767/1999, do PL 1805/1999, do
PL 2467/2000, do PL 3555/1997, do PL 4263/2001,
e do PL 5094/2001, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 388/99 - do Sr. Milton Monti 
que "regulamenta a realização de rodeios, similares
e dá providências correlatas." (Apensados: PL
1679/1999 e PL 3560/2000)
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1679/1999, e
do PL 3560/2000, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 1.597/99 - do Sr. Marcelo
Barbieri - que "cria o Conselho Federal dos Técni
cos de Segurança do Trabalho - CONFETEST -e os
Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança
do Trabalho - CORETEST e dá outras providências"
(Apensados: PL 5083/2001 e PL 7443/2002)
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo,
e pela rejeição do PL 5083/2001, e do PL
7443/2002,apensados.

PROJETO DE LEI Nº 2.072/99 - do Sr. João Magno
- que "dispõe sobre prévio registro ou licença de au
toridade ambiental para ainclusão no orçamento da
União de projeto ou atividade que potencialmente
afete ou danifique o meio ambiente."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação deste, e do SBT 1
CDCMAM.

PROJETO DE LEI Nº 2.170/99 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "dispõe sobre a participação dos trabalha
dores nos ganhos de produtividade das empresas."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 2.382/00 - do Sr. João Caldas
- que "dispõe sobre a quitação dos bens imóveis re
sidenciais alienados por força dos dispositivos da
Lei nº 8.025, de 1990."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.552/00 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, que "dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarqui
as e das fundações públicas federais", acrescentan
do critérios para a remoção de ofício do servidor pú
blico."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

- ----------- ------ ----------- ---------

PROJETO DE LEI Nº 2.839/00 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dá nova redação ao inciso II do art. 1º
da Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988, autori
zando o saque do saldo das contas do Programa de
Integração Social - PIS e do Programa de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público - PASEP,
pelos respectivos titulares, quando qualquer de seus
dependentes apresentar a Síndrome da Imunodefi
ciência Adquirida."
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.581/00 - da Sra. Almerinda
de Carvalho - que "altera a Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e a Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997."
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Luiz Antonio Fleury, em
10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 3.643/00 - do Sr. Ricardo Bar
ros - que "acrescenta artigo à Lei nº 8.177, de 1º de
março de 1991, que "estabelece regras para a de
sindexação da economia e dá outras providências",
a fim de compatibilizar os juros remuneratórios dos
depósitos judiciais e recursais, no âmbito da Justiça
do Trabalho, aos juros moratórios aplicados aos dé
bitos trabalhistas." (Apensado: PL 4692/2001)
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4692/2001,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 4.140/01 - da Sra. Jandira
Feghali - que "acrescenta inciso ao § 1º da Lei nº
8.691, de 28 de julho de 1993."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação deste, e da EMR 1
CCTCI, com emenda, e pela rejeição da EMR 2
CCTC\.

PROJETO DE LEI Nº 4.227/01 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "dispõe sobre a alienação de bens
da Rede Ferroviária Federal S.A."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 4.542/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "fixa condições para a movimenta
ção do Fundode Garantia do Tempo de Serviço e
dá outras providências." (Apensados: PL 4552/2001,
PL 5045/2001 e PL 5148/2001)
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO



Vista ao Deputado Isaías Silvestre, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 7.005/02 - do Sr. João Caldas
- que "dispõe sobre a criação da obrigatoriedade da
divulgação pública de todos atos realizados ou ad
quiridos pelos órgãos da administração pública."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 7.139/02 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, dá outras providências"
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 7.423/02 - do Sr. Medeiros
que "dispõe sobre a modificação do· § 1º do art. 58

_i1_._:.~ _
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PARECER: pela rejeição deste, do PL 4552/2001 e da Lei 8.213/91, a fim de incluir o técnico de segu-
do PL 5045/2001, apensados, e pela aprovação do rança do trabalho no rol dos profissionais autoriza-
PL 5148/2001, apensado. dos a elaborar o laudo técnico de condições ambi-

entais do trabalho."
PROJETO DE LEI Nº 5.179/01 - do Sr. Enio Bacci - RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
que "institui a reserva de vagas para apenados em
regime aberto e semi-aberto, no serviço público mu- PARECER: pela aprovação.
nicipal e dá outras providências." PROJETO DE LEI Nº 90/03 - do Sr. Neuton Lima -
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES que "dispõe sobre a extinção. do crédito tributário por
PARECER: pela rejeição. meio da dação em pagamento debens imóveis."

PROJETO DE LEI Nº 6.161/02 _ do Sr. Inácio Arru- RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
da - que "altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 PARECER: pela aprovação, com emendas.
de junho de 1993, que "regulamenta o art. 37, inciso PROJETO DE LEI Nº 94/03 - do Sr. Paulo Rocha-
XXI, da Constituição Federal, institui normas para li- que "acrescenta ao art. 13 da Lei nº 5.889, de 28 de
citações e contratos da Administração Pública e dá junho de 1973, parágrafo único, dispondo sobre o
outras providências", e institui o Cadastro Nacional uso de escadas nas atividades rurais"
de Proteção contra a coação moral no emprego." RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela rejeição. PROJETO DE LEI Nº 110/03 - do Sr. Alexandre
PROJETO DE LEI Nº 6.255/02 - da Sra. Celcita Pi- Cardoso .... que "inclui entidades da sociedade civil
nheiro - que "modifica a Lei n.º 8.666, de 21 de ju- como usuários dos Sistemas de consulta, fiscaliza-
nho de 1993, para incluir o pregão entre as modadi- ção e acompanhamento orçamentário, administrati-
dades nela previstas." vo, fiscal e monetário das Administrações Públicas
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO Federal, Estadual e Municipal, direta e indireta."
PARECER: pela rejeição. RELATORA: Deputada MARIA HELENA

PARECER: favorável, com emendas.
Vista à Deputada Laura Carneiro, em 10/09/2003

Vista à Deputada Ora. Clair, em 03/09/2003
PROJETO DE LEI Nº 6.347/02 - do Sr. Walter Pi-
nheiro -que "veda a cobrança de tarifa mínima por PROJETO DE LEI Nº 196/03 - da Sra. Maninha -
empresas públicas ou privadas, a qualquer título, al- que "dispõe sobre a participação dos empregados
terando a lei que dispõe sobre o regime de conces- nos Conselhos das empresas públicas, sociedades
são e permissão de serviços públicos." de economia mista, autarquias e fundações."
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição PARECER: pela aprovação.
do SBT 1 CDCMAM. PROJETO DE LEI Nº 199/03 - do Sr. Medeiros 

que "altera o art. 195 da Consolidação das Leis do
Trabalho, para permitir a elaboração de laudo perici
al de insalubridade e periculosidade pelo Técnico de
Segurança do Trabalho."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 206/03 - do Sr. Roberto Ma
galhães - que "acrescenta um parágrafo ao art. 482
da Consolidação das Leis do Trabalho, versando
sobre a justa causa na rescisão de contrato de tra
balho, em caso de alcoolismo."
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 218/03 - do Sr. Reginaldo Lo
pes - que "dispõe sobre a vedação da realização de



PROJETO DE LEI Nº 910/03 - dos Srs. Francisca
Trindade e Maninha - que "estabelece incentivo fis
cal às empresas que contratarem empregadas mu
lheres chefes de família e dá outras providências."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista à Deputada Ora. Clair, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 750/03 - do Sr. José Divino 
que "dispõe sobre a Certidão Nacional de Adimplên
cia, a ser expedida pelas empresas que prestam
serviços públicos a cidadãos residentes em todo o
TerritórioNacional."
RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 896/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "dá nova redação ao parágrafo único do art.
140 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
para assegurar a participação dos trabalhadores na
gestão das empresas regidas pela Lei de Socieda
des Anônimas."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela aprovação deste e da EMC 1/2003
CTASP.
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provas de línguas estrangeiras em concursos públi- PROJETO DE LEI Nº 459/03 - do Sr. Ronaldo Vas-
cos para ocupação de cargos na Administração PÚ- concellos - que "dispõe sobre a movimentação da
blica Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garan-
União, ressalvados aqueles cujo desempenho exija tia do Tempo de Serviço (FGTS) para garantir o pa-
o seu domínio." gamento do valor do aluguel residencial."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 247/03 - do Sr. Paes Landim PROJETO DE LEI Nº 483/03 - do Sr. Carlos Na-
_ que "dispõe sobre o trabalho sem vínculo empre- der - que "altera o art. 588 da Consolidação das Leis

do Trabalho - CLT."
gatício e honorários de profissionais liberais." (Apen-
sado: PL 1218/2003) RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR PARECER: pela aprovação.

PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1218/2003, PROJETO DE LEI Nº 598/03 - do Sr. Walter Feld-
apensado. man - que "institui o Gatilho Desemprego"

PROJETO DE LEI Nº 263/03 - do Sr. Dr. Heleno _ RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
que "suspende o pagamento das prestações da PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

casa própria de mutuários desempregados do Siste- PROJETO DE LEI Nº 657/03 - do Sr. Babá- que
ma Financeiro da Habitação." "autoriza o Poder Executivo a instituir a Universida-
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI de Federal do Oeste do Estado do Pará e dá outras
PARECER: pela aprovação. providências."

PROJETO DE LEI Nº 377/03 - da Sra. Laura Carne- RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA
iro - que "permite a criação de Comissão Interna de PARECER: pela aprovação.
Empregados no âmbito das empresas." Vista ao Deputado Luiz Antonio Fleury, em
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR 10-9-2003
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Leonardo Picciani, em
10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 405/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "modifica o inciso II do art. 20 da Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 421/03 - do Sr. José Pimentel
- que "acrescenta dispositivos à Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, para descaracterizar a su
cessão de empregador no caso que menciona e dá
outras providências." (Apensado: PL 1192/2003)
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo,
e pela rejeição do PL 1192/2003, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 458/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Altera o Art. 226 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, estendendo aos empregados
em empresas de seguros privados e capitalização
os direitos conferidos aos bancários.""
RELATOR: Deputado ARJOSTO HOLANDA
PARECER: pela rejeição.

"~~- "~--"" --------------
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-9-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §12)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS

POR MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 75/03 - do Sr. Eunício Oliveira 
que "autoriza a movimentação do saldo das contas vin
culadas ao FGTS para pagamento de prestações habi
tacionais em atraso." (Apensado: PL 119012003)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 170/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ''''Adiciona dispositivo à Consolidação de Leis
do Trabalho - CLT, assegurando ao acidentado no
trabalho e ao portador de doença profissional o dire
ito de exercer funções compatíveis com seu estado
físico.'''' (Apensado: PL 671/2003)
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 735/03 - do Sr. Beto Albu
querque - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que "institui o Código de Trânsito
Brasileiro"."
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Gonzaga Patriota, em 13-8-2003

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.770/00 - do Sr. Chico da
Princesa - que "dispõe sobre a responsabilidade ci
vil do prestador de serviço de transporte coletivo ur
bano e metropolitano de passageiros e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Nogueira,
Mário Negromonte, Milton Monti e Oliveira Filho, em
20-8-2003

O Deputado Oliveira Filho apresentou voto em sepa
rado 4-9-2003

PROJETO DE LEI Nº 6.592/02 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "altera o art. 267 do Código de
Trânsito Brasileiro, dispondo sobre a aplicação da
penalidade de advertência porescrito."
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Gonzaga Patriota, em
13/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 7.454/02 - do Sr. Eni Voltolini 
que "dispõe sobre a implantação do Programa de Trân
sito Aluno-Guia nas escolas de educação básica."
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Leônidas Cristina, em
20/08/2003

O Deputado Leônidas Cristino apresentou voto em
separado em 28/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 190/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "dispõe sobre a criação de plataformas
industriais voltadas para o incentivo a atividades ex
portadoras."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Antonio Nogueira, em
20/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 357/03 - da Sra. Zelinda No
vaes - que "acrescenta ao artigo 146 da Lei nº
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) dispositivo
obrigando a realização do exame de polissonografia
para condutores de ônibus interestaduais, intermuni
cipais, internacionais e de turismo,"
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Chico da Princesa, em
13-8-2003

O Deputado Chico da Princesa apresentou voto em
separado em 28/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 539/03 - do Sr. André Luiz 
que "determina a afixação em veículos de transporte
coletivo e de carga de aviso sobre a indenização de



PROJETO DE LEI Nº 4.153/01 - do Sr. Chico da
Princesa - que "dispõe sobre gratuidade para as
pessoas portadoras do vírus da AIDS, com renda de
até três salários mínimos, no transporte público co
letivo interestadual."
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 4.741/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasi
leiro."
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 5.056/01 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "proíbe a utilização de fumo no interi
or de veículo automotor, quando em movimento, em
todo o território nacional." (Apensado: PL
5057/2001)
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 5057/2001,
apensado.

PROJETO DE LEI Nº 42/03 - do Sr. Wasny de Rou
re - que "dispõe sobre a gratuidade de transporte
coletivo urbano pelo trabalhador desempregado."
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 325/03 - do Sr. André Luiz 
que "institui efeito suspensivo para as penalidades
que menciona, do Código de Trânsito Brasileiro, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: pela rejeição.
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passageiros ou não que sejam vítimas de acidentes PROJETO DE LEI Nº 1.005/03 - do Sr. Feu Rosa -
e dá outras providências." que "dá nova redação ao inciso I do art. 40 da Lei nº
RELATORA: Deputada IRINY LOPES 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
PARECER: pela aprovação. Código de Trânsito Brasileiro"."

Vista ao Deputado Chico da Princesa, em RELATOR: Deputado OSVALDO REIS
20-8-2003 PARECER: pela aprovação, com emendas.

Vista ao Deputado Leônidas Cristino, em 03-9-2003

PROJETO DE LEI Nº 1.032/03 - do Sr. Pastor Fran
cisco Olímpio - que "acrescenta parágrafo único no
art. 156 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997."
RELATORA: Deputada IRINY LOPES
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Gonzaga Patriota, em
27/08/2003

O Deputado Chico da Princesa apresentou voto em
separado em 28/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 617/03 - do Sr. Murilo Zauith
- que "altera dispositivos da Lei nº 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, que institui o vale-transporte,
determinando que este seja pago em dinheiro ao
trabalhador." (Apensados: PL 1119/2003 e PL
1173/2003)
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1119/2003,
e do PL 1173/2003, apensados, com substitutivo.

Vista ao Deputado Chico da Princesa, em
03-9-2003

PROJETO DE LEI Nº 749/03 - do Sr. Reinaldo Be
tão - que "introduz alterações na Lei nº 10.636, de
30 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a apli
cação dos recursos originários da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE inciden
te sobre a importação e a comercialização de petró
leo e seus derivados, gás natural e seus derivados,
e álcool etílico combustível, e cria o Fundo Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes - FNIT."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: Parecer Reformulado do relator, Dep.
Fernando Gonçalves, pela aprovação deste, da
emendas nº. 1 apresentada na Comissão e da
emenda apresentada ao 1º substitutivo, com 2º
substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Chico da Princesa,
Eliseu Padilha, Jorge Boeira e Leônidas Cristino, em
27-8-2003

O Deputado Leônidas Cristino apresentou voto em
separado em 12/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 771/03 - do Sr. IIdeu Araujo
que "altera a redação do "caput" do art. 150, da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro", dispondo sobre curso
de direção defensiva e primeiros socorros."
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Mauro Lopes, em 27/08/2003



AVISOS

RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela rejeição.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 18-9-2003)

PROJETO DE LEI Nº 5.670/01 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, descontando quatro pontos no prontuário
dos doadores de sangue a instituição públicas de
saúde."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.658/00 - do Sr. Luciano
Castro - que "altera o art. 5º da Lei nº 9.277, de 10
de maio de 1996."
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES
FILHO
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PROJETO DE LEI Nº 396/03 - do Sr. Bernardo Ariston com mobilidade reduzida em toda frota de ônibus do
- que "dispõe sobre a adaptação de veículos do siste- sistema de transporte coletivo interestadual e inter-
ma de transporte coletivo para atender às pessoas nacional, e dá outras providências."
obesas, cria normas e dá outras providências." RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE PROJETO DE LEI Nº 1.763/03 - do Sr. Lobbe Neto
PARECER: pela rejeição. _ que "dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de
PROJETO DE LEI Nº 1.286/03 - do Sr. Alberto Fra- sinalização nas Rodovias Federais."
ga - que "acrescenta o Artigo 290-A à Lei nº 9.503, RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

de 23 de setembro de 1997, prevendo a prescrição PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 _ do Sr. Léo Alcânta-
trienal das multas de trânsito, e dá outras providên-

ra - que "dispõe sobre a fixação de prazo para ocias."
cumprimento do disposto no art. 16 da Lei 11º
10.098, de 19 de dezembro de 2000."
RELATOR: Deputado MIGUEL DE SOUZA

PROJETO DE LEI Nº 1.801/03 - da Sra. Iriny Lopes
- que "altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, incluindo no Sistema Hodoviário Federal uma
rodovia ligando o cais de Capuaba à BR-262 / ES."
RELATOR: Deputado BETa ALBUQUERQUE

PROJETO DE LEI Nº 1.807/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera a Lei n º 7.565, de 1986, proibindo o
transporte de materiais radioativos em aeronaves
que transportam passageiros."
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

PROJETO DE LEI Nº 1.876/03 - do Sr. Colbert Mar
tins - que "dá nova redação ao Art. 159 da Lei nº
9.503 de 23/09/1997 (Código de Trânsito Brasilei
ro)."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI Nº 1.655/03 - do Sr. Carlos
Alberto Leréia - que "acrescenta um parágrafo úni
co ao art. 6º da Lei nº 10.636, de 30 de dezembro
de 2002."

RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

PROJETO DE LEI Nº 1.690/03 - do Sr. Júnior Betão
- que "dispõe sobre a redução da emissão de polu
entes por ciclomotores, motociclos e veículos simila
res."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES
PROJETO DE LEI Nº 1.709/03 - do Senado Federal
- que "dá a denominação "Rodovia Wilson Pinheiro"
à BR - 317."

RELATORA: Deputada IRINY LOPES

PROJETO DE LEI Nº 1.732/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "institui a obrigatoriedade de reserva de
assentos para pessoas portadoras de deficiência ou

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 574-A,
DE 2002, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA

DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS

PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS
À RECEITA CORRENTE LíQUIDA DO MUNiCípIO,

DEFINIDA EM LEI COMPLEMENTAR.

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:9ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-09-03



REUNIÃO ORDINÁRIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATERIAS

EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA
ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO

LOCAL: Plenário 15 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

Item I - Debate sobre o Esboço da Lei Complemen
tar que disporá sobre o Estatuto da Magistratura Na
cional apresentado pelo Relator, Deputado Ibrahim
Abi-Ackel;

Item /I - Deliberação dos seguintes requerimento:

REQUERIMENTO Nº 26/03 Do Sr. Jairo Carneiro 
que "solicita convidar o Dr. Antônio Augusto Catão
Alves, Presidente do Tribunal Regional Federal da
1ª Região para participar de audiência pública na
Comissão Especial da Reforma do Judiciário."

REQUERIMENTO Nº 27/03 Do Sr. IIdeu Araujo 
que "solicita sejam convidados os Senhores Grijalbo
Fernandes Couninho e José Carlos Cosenzo."

REQUERIMENTO Nº 28/03 Do Sr. Carlos Mota 
que "solicita sejam convidados representantes de
entidades de classe da Advocacia Pública a compa
recerem a esta Comissão, pois por serem entidades
de funções essenciais à justiça, poderão contribuir
no debate da reforma do judiciário."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
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Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202, §3º) REQUERIMENTO Nº 6/03 Do Sr. José Divino - que

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº " Audiência Pública para analisar a Proposta de
574/02 - do Senado Federal- (PEC 55/2001) _ que "al- Emenda à Constituição 92-A."

tera a redação do art. 29"A da Consauição FederaL" REQUERIMENTO Nº 7/03 Do Sr. José Divino - que
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO " Audiência Pública para analisar a Proposta de

Emenda à Constituição."

REQUERIMENTO Nº 8/03 Do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "requer seja convidado o Sr. Marfan
Martins Vieira, presidente da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público - CONAMP
para, em audiência pública desta Comissão Especi
al, manifestar a posição da entidade sobre a Pro
posta de Emenda à Constituição nº 92-A/95."
111- Eleição dos Vice-Presidentes.
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 92-A, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 101

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF

SERÃO ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS
DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE INTEGREM
A CARREIRA DA MAGISTRATURA, MENORES

DE SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE,
INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA E APROVAÇÃO

DO SENADO FEDERAL.

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

I - Definição da agenda dos trabalhos;
11- Deliberação dos seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 1/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Dr. Zeno Veloso, Pro
fessor de Direito Constitucional da Universidade da
Amazônia, à participar de audiência pública."

REQUERIMENTO Nº 2/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Presidente do Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Pará, à
participar de audiência pública."

REQUERIMENTO Nº 3/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Desembargador Mil
ton Nobre, Vicecpresidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, à participar de audiência
pública."

REQUERIMENTO Nº 4/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Presidente da Associ
ação Cearense de Magistrados, à participar de au
diência pública."

REQUERIMENTO Nº 5/03 Do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Presidente da Associ
ação dos Magistrados Brasileiros para participar de
audiência pública."

-------- - - ---- -------------- -----------
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

OPERAÇÔJ::S NO SETOR DE COMBUSTíVEIS,
RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO

DOS TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E
SUPOSTA INDÚSTRIA DE LIMINARES

LOCAL: Plenário 5 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Tomada de depoimento dos Senhores:

AUGUSTO CRUZ, Diretor-Presidente da Rede de
Supermercados EXTRA;

ERIC UZAN, Diretor-Presidente da Rede de Super
mercados Carrefour; e

SÉRGIO MAIA, Diretor-Presidente da Rede de Su
permercados SONAE.

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 202/03 Do Sr. Luciano Zica 
que "requer seja convidado o Senhor Eduardo Pere
ira de Carvalho, Presidente da ÚNICA - União da
Agroindústria Canavieira de São Paulo, para apre
sentar informações e esclarecimentos sobre o co
mércio de álcool."

REQUERIMENTO Nº 206/03 Dos Srs. Rogério Silva
e Eduardo Gomes - que ""Requer seja solicitado in
formações da Agência Nacional de Petróleo."

REQUERIMENTO Nº 207/03 Do Sr. Luciano Zica 
que "requer a convocação do delegado federal Alexan
dre Morato Ctel1ite, prElso em São Paulo no último dia
08 de setembro, sob acusação de corrupção passiva e
prevaricação, .em envolvimento com o proprietário do
Grupo Petroforte, Sr. Ari Natalino da Silva."

REQUERIMENTO Nº 209/03 Do Sr. Luciano Zica 
que "requer ~ tomada de depoimento, por um grupo
de parlamentares desta CPI, do senhor Ari Natalino
da Silva, pr~prietário do Grupo Petroforte, que se
encontra cOm prisão decretada, sob acusação de
fraude e adulteração de combustíveis."

REQUERIMENTb Nº 211/03 Da Sra. Rose de Frei
tas e outros - qUe "requer o convocação dos Senho
res Ari Natalino da Silva e do Delegado Federal Ale
xandre Morato Crenite para prestarem depoimento
sobre a acusação de fraude e adulteração de com
bustíveis."

REQUERIMENTO Nº 212/03 Do Sr. André Luiz 
que "requerimento para ação de investigação pelas
ANP e Polícia Federal, e quebra de sigilo telefônico,
bancário e fiscal de pessoa física e de pessoas jurí
dica PETROSUL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA, sendo o mesmo apontado
como responsável. por articular e coordenar fraudes
e ações lesivas ao interesse público praticadas em
Posto Revendedor de Combustíveis, de propriedade
da empresa citada. (dados de identificação serão
fornecidos à parte, em sessão secreta, para não
prejudicar investigações solicitadas)."

REQUERIMENTO Nº 214/03 Do Sr. Eduardo Go
mes - que "requer a convocação do Presidente da
Shell do Brasil para prestar esclarecimentos a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito."

REQUERIMENTO Nº 216/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer à Petrobrás e Empresas ligadas, rela
çãode volume de combustíveis, valores pagos e va
lores concedidos em linha dé crédito."

REQUERIMENTO Nº 217/03 Do Sr. Eduardo Go
mes - que "requer ao Presidente da ANP o auto de
infração aplicado à Shell por adulterar gasolina tipo
A com 3% de álcool."

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS

RELACIONADOS À PIRATARIA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS E SONEGAÇÃO FISCAL

ORDEM DO DIA

Em 17 de setembro de 2003
LOCAL: Anexo 11, Plenário 07
HORÁRIO: 14h30min

REUN~ÃO ORDINÁRIA

votação de requerimentos

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 101/03 Do Sr. Julio Lopes 
que "conteúdo reservado"

REQUERIMENTO Nº 107/03 Da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "solicita que sejam convidados
os senhores Valdemar de Jesus Almeida "Carlos
Mendes", Presidente do Sindicato dos Composi
tores e Interpretes do Estado de São Paulo e
Arthur Frederico Moreira, Delegado Titular da 'Iª
Delegacia do D.I.G. - Propriedade Imaterial e
Combate à Pirataria,"
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111- COMISSÕES MISTAS IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PERMANENTES

PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA ÀS COMISSÕES

Local: Plenário 2, Anexo 11
Horário: 15h

Tema

Esclarecimentos sobre os Projetos de Lei Orçamen
tária Anual para 2004 e Plano Plurianual para
2004/2007.

Convidado

Sr. Guido Mantega

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (17 DIAS)

DECURSO: 15º Dia
ÚLTIMO DIA: 19-9-2003

PROJETO DE LEI Nº 30/2003-CN, que "Dispõe so
bre o Plano Plurianual para o período 2004/2007".
RELATOR: Senador ROBERTO SATURNINO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (15 DIAS)

DECURSO: 9º Dia
ÚLTIMO DIA: 23/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 33/2003-CN, que "Acresce pa
rágrafo ao artigo 59 da Lei nº 10707, de 30 de julho
de 2003, que dispõe sobre as diretrizes para a ela
boração da lei orçamentária de 2004."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (8 DIAS)

DECURSO: 1º Dia
ÚLTIMO DIA: 24-9-2003

PROJETO DE LEI Nº 34/2003-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Fe
deral, crédito especial no valor de R$ 17.000.000,00
(dezessete milhões de reais), para os fins que espe
cifica.

EM 16-9-2003:

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:

PROJETO DE LEI Nº 1.426/1996

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 609/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 639/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 640/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 641/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 642/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 643/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 644/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 645/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 646/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 647/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 648/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 649/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 650/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 651/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 652/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 653/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 660/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 661/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 662/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 663/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 664/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 665/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 666/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 667/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 668/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 669/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 670/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 671/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 672/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 673/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 674/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 675/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 676/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 677/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 678/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 679/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 680/2003

---- -----------~~ ---------~



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47743

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 681/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.233/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.309/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.865/2003
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 75/2000
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 49/2003
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 52/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
142/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
143/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
144/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
146/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
147/2003
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
149/2003

Comissão de Educação e Cultura:
PROJETO DE LEI Nº 1.859/2003

Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 1.717/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.872/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.889/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:
PROJETO DE LEI Nº 1.505/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.823/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.835/2003

PROJETO DE LEI Nº 1.850/2003

(Encerra-se a sessão às 23 horas e 23
minutos.)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Revejo o despacho, publicado no Diário da Câ
mara dos Deputados de 9 de abril do corrente, apos
to ao Requerimento nº 105, de 2003, de autoria do
Senhor Deputado Marcus Vicente, que "requer o de
sarquivamento de proposições", para Convalidar o
desarquivamento efetivado em 12-3-03, referente às
seguintes proposições: PECs 574/98 e 248/00; PL.s
754/99, 1.704/99, 1705/99, 2.175/99, 4.110/01,
4.342/01, 4.615/01 e 7.028/02; e para manter a De
claração de Prejudicialidade do PL 5.558/01, em vir
tude de a proposição já se encontrar desarquivada.

Publique-se.
Em, 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Desapense-se o PL, nº 1.226/1995, do Senhor
Deputado Hermes Parcianello, que "Altera a Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências" e
a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que "dis
põe sobre o condomínio em edificações e as incorpo
rações imobiliárias", nos dispositivos que menciona",
do PL nº 1.024/1995, do Senhor Deputado Gilney Via
na, que "Altera o parágrafo 1º do artigo 52 do Código
de Defesa do Consumidor", tendo em vista que en
contra-se em tramitação o Recurso Contra Declara
ção de Prejudicialidade nº 64/1996.

Publique-se.
Em 16-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº 205,
de 28 de junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Classe
Especial, Padrão 45, ponto nº 3.906, da função co
missionada de Diretora, FC-07, do Quadro de Pesso
al da Câmara dos Deputa.dos, que exercia na Coorde
nação de Recursos Humanos*, do Departamento de
Pessoal, a partir de 1º de setembro do corrente ano.

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, JOSÉ ESTEVAM DE MEDEIROS TAVARES,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo,
Classe Especial, Padrão 45, ponto nº 1.093, da fun
ção comissionada de Diretor, FC-07, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na
Coordenação de Revisão, do Departamento de Ta
quigrafia, Revisão e Redação, a partir de 18 de
agosto do corrente ano.

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, MAURíCIO MERCADANTE ALVES
COUTINHO, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Assistente
Técnico, Classe Especial, Padrão 45, ponto nº 5.085,
da função comissionada de Consultor Legislativo -
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Área XI, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, que exercia na Consultoria Legislati
va, a partir de 29 de agosto do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 1º, item I, alínea "a", do Ato da Mesa nº 205,
de 28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de
1992, PAULO ROBERTO GALVÃO DE
CARVALHO, ocupante de cargo da Categoria Funci
onai de Analista Legislativo - atribuição Assistente
Técnico, Classe A, Padrão 31, ponto nº 6.744, para
exercer, a partir de 27 de agosto do corrente ano, na
Consultoria legislativa, da Diretoria Legislativa, a fun
ção comissionada de Consultor Legislativo - Área 11,
FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, conforme o parágrafo 6º do artigo 8º da Reso
lução nº 48, de 26 de agosto de 1993, combinado com
o parágrafo 2º do artigo 15, da Resolução nº 28, de 20
maio de 1998.

RESOLVE designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução nº 21 , de 4 de novembro de
1992, VICTOR HUGO PINHEIRO LIMA, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Le
gislativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Clas
se Especial, Padrão 45, ponto nº 4.101, para exer
cer, a partir de 18 de agosto do corrente ano, na
Coordenação de Revisão, do Departamento de
Taquigrafia, Revisão e Redação, a função comissi
onada de Diretor, FC-07, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformada pelo artigo
1º da Resolução nº 43, de 30 de junho de 1973,
combinado com o artigo 55 da Resolução nº 21, de
04 de novembro de 1992.

RESOLVE designar MYRIAM GONÇALVES
TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão
29, ponto nº 5.794, 1ª substituta do Secretário de Co
missão, FC-ü7, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, na Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 15 de agosto do corrente ano.

Câmara dos Deputados, em 16 de setembro de
2003. - João Paulo Cunha - Presidente

COMISSÕES

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 221-A, DE 2000

(Da Sra. Luiza Erundina e Outros)

Acrescenta alínea "e" ao inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação, pela admissibilidade
desta e da de nº 229/2000, apensada, com
substitutivos (relator: Dep. Ney Lopes).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

I - Relatório

1. A Proposta de Emenda à Constituição em
apreço visa a acrescentar alínea e ao inciso VI do art.
150 da Constituição Federal:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras ga
rantias asseguradas ao contribuinte, é veda
do à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:

VI - instituir imposto sobre:

e) aparelhos, equipamentos, produtos
e medicamentos destinados ao uso ou trata
mento relacionado a deficiência das pesso
as portadoras de deficiência física."

2. A proposição é assim justificada:

"Pesquisas internacionais revelam que
o número de pessoas portadoras de defi
ciência atinge, aproximadamente, 10% (dez
por cento) da população.

Esta situação não é diferente em nos
so País, sendo certo que as pessoas porta
doras de qualquer espécie de deficiência re
presentam atualmente um contingente de
cerca de 15 milhões de brasileiros.

Todavia, é inegável o descaso com
que esta especial camada de nossa popula
ção tem sido tratada pelos sucessivos go-
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vemos, apesar do considerável avanço das
normas constitucionais e legais protetivas
de seus direitos.

Assim, diante da ausência de políticas
públicas consistentes que busquem inserir a
pessoa portadora deficiência física na co
munidade, em vez de deixá-Ias à exclusão
social, faz-se necessária a adequação da
Cada Magna a fim de consagrar a imunida
de tributária aos mesmos, como efetiva apli
cação dos direitos humanos e exercício da
cidadania.

Com efeito, a pessoa portadora de de
ficiência física requer· atenção por parte do
Poder Público e da sociedade em geral.
Deve-se promover o pleno desenvolvimento
de suas capacidades, estimulando a sua
participação na vida social, seja possibilitan
do o seu acesso ao ensino, ao mercado de
trabalho, seja facilitando a aquisição de apa
relhos, medicamentos e demais produtos in
dispensáveis aos cuidados com a sua defi
ciência.

Desse modo, valemo-nos desta inova
ção constitucional, a fim de assegurar a
aquisição de medicamentos, aparelhos,
equipamentos e produtos destinados ao uso
ou tratamento relacionado a deficiência que
possuem às pessoas portadoras de defi
ciência física, afastando-se a incidência de
quaisquer impostos.

Trata-se de instituição de hipótese
de imunidade tributária, respeitadora do
princípio da isonomia, configurando-se
como importante instrumento para o
exercício pleno da cidadania, razão pela
qual confio na aprovação pelos nobres
pares da Câmara dos Deputados e do
Senado FederaL"

3. Apensada à presente encontra-se a PEC nº
229, de 2000, de autoria da Deputada Ana Catarina e
Outros, cujo objetivo étambém acrescentar ao inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal a seguinte alí
neae:

"e) o patrimônio da pessoa natural
com idade superior a sessenta anos, desde
que sua renda média mensal não ultrapasse
um salário mínimo."

sob a justificação:

"O Brasil possui hoje 13 milhões de
idosos, ou seja, mais de 8% de sua po
pulação está acima dos 60 anos. Em
1950, a parcela de idosos da população
atingia 4%, o que demonstra que a parti
cipação relativa dos idosos na população
dobrou em meio século. Mas essa parti
cipação cresce ainda mais rapidamente,
e prevê-se que ela dobrará, passando a
16%, em 2020.

O que se tem feito para reduzir o sofri
mento e as agruras dos idosos, até agora,
tem sido muito pouco. Principalmente do
idoso pobre, que necessita de ajuda para
poder ter uma vida mais digna. O idoso rico
ou o aposentado com uma boa remunera
ção tem condições favoráveis para enfrentar
a velhice. Tem condições de desfrutar de
uma vida autônoma, integrado à família e à
sociedade.

O idoso pobre não. Seus direitos sociais,
garantidos em lei, são reduzidos pela falta de
autonomia financeira, tornando~se mínimas
suas possibilidades de integração e participa
ção efetiva na sociedade. O idoso pobre, não
se podé negar, é .emgeral discriminado pela
família a, mais ainda, pela sociedade.

Deve-se reconhecer que inúmeras
associações privadas, muitas vezes com
auxílio estatal, pçocuram amenizar os efe
itos perversos da velhice sobre o idoso
pobre. Mas muito há ainda que ser feito,
principalmente pelo Poder Público, nos
três níveis de Governo: União, Estados e
Municípios. Com o objetivo de elevar a
participação estatal no auxílio ao idoso
pobre, estou apresentando esta proposta
de emenda à Constituição que o desone
ra do pagamento dos .impostos sobre o
patrimônio, quer sejam federais, estadua
is ou municipais. Penso que o mínimo que
se poder exigir do Poder Público é que
não concorra para. reduzir os parc:os re
cursos dos idosos cuja renda mensal não
ultrapasse um salário mínimo.

Estou certa de que a finalidade social
da proposta será muito bem compreendida
e recebida por todos, devendo merecer, por
tanto, o apoio e aaprova.ção dos ilustres se
nhores parlamentares."

É o relatório.
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11 - Voto do Relator

1. Compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação opinar sobre "admissibilidade de pro
posta de emenda à Constituição", nos termos da alí
nea b do inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno,
bem como do art. 202, caput, cuidando de verificar se
foi apresentada pela terça parte, no mínimo, do núme
ro de deputados (art. 60, I, da CF, e art. 201, I, do RI), o
que, segundo se afirma nos autos, está atendido.

2. Dispõe o § 1º do art. 60 da Constituição Fede
ral que ela não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de esta
do de sítio, circunstâncias essas que por ora não
ocorrem.

3. Por outro lado, o § 4º do mesmo art. 60 deter
mina que a proposta de emenda à Constituição não
será sequer objeto de deliberação se ela visar, ainda
que somente tendente, a abolir a forma federativa de
Estado (I), o voto direto, secreto, universal e periódico
(11), a separação dos Poderes (111), ou os direitos e ga
rantias individuais (IV).

Com relação a tais cláusulas pétreas, também
nenhuma afronta se verifica.

4. Por tais razões, o voto é pela admissibilidade
das PEC nºs 221 e 229, ambas de 2000, na forma,
porém, dos substitutivos anexos que adaptam a reda
ção às regras da Lei Complementar nº 95/98.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. - De
putado Ney Lopes, Relator.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 221, DE 2000

(Apensada à PEC nº 229, de 2000)

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Acrescenta alínea "e" ao inciso VI
do art. 150 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do§ 3º do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda do
texto constitucional:

Art. 1º Fica o inciso VI do art. 150 da Constitui
ção Federal acrescido da seguinte alínea e:

"Art. 150 .

VI- .

e) aparelhos, equipamentos, produtos
e medicamentos destinados ao uso ou trata-

mento relacionado a deficiência das pesso
as dela portadoras."

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2000. - Depu
tado Ney Lopes, Relator.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 229, DE 2000

(Apensada à PEC nº 221 , de 2000)

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Acrescenta alínea e, ao inciso VI, do
art. 150, da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 6º da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda do
texto constitucional:

Art. 1º Fica o inciso VI, do art. 150, da Constitui
ção Federal acrescido da seguinte alínea e:

"Art. 150 .

e) o patrimônio da pessoa natural com
idade superior a sessenta anos, desde que
sua renda média mensal não ultrapasse um
salário mínimo."

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2003. - Depu
tado Ney Lopes.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição nº 221/2000 e da de nº
229/2000, apensada, com substitutivos, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Ney Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Colfares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodri
gues, Bosco Costa, Darci Coelho, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, José Divino, José Eduardo Cardozo, José
Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Mar
celo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro
Filho, Mendonça Prado, Ney Lopes, Paulo Maga-
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Ihães, Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson
Tuma, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda,
Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Wilson Santos, Carlos Mota, César Medeiros, Ce
zar Schirmer, Colombo, Coriolano Sales, Dirceu Spe
rafico, Gonzaga Patriota, José Pimentel, Manato, Ma
uro Benevides, Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogé
rio Silva e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 229, DE 2000

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Acrescenta alínea e, ao inciso VI, do
art. 150, da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal nos termos do § 3º do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda do
texto constitucional:

Art. 1º Fica o inciso VI, do art. 150, da Constitui
ção Federal acrescido da seguinte alínea e:

"Art. 150 .
VI- .

e) o patrimônio da pessoa natural com
idade superior a sessenta anos, desde que
sua renda média mensal não ultrapasse um
salário mínimo."

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2000. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 221, DE 2000

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Acrescenta alínea e, ao inciso VI, do
art. 150, da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda do
texto constitucional:

Art. 1º Fica o inciso VI, do art. 150, da Constitui
ção Federal acrescido da seguinte alínea e:

"Art. 150 .
Vl- .

e) aparelhos, equipamentos, produtos
e medicamentos destinados ao uso ou trata
mento relacionado a deficiéncia das pesso
as dela portadoras."

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2000. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N!! 3.374-A, DE 2000
(Do Sr. Jaime Martins)

Autoriza a reversão ao Município de
Mateus Leme, no Estado de Minas Ge
rais, do imóvel que menciona; tendo pa
recer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela rejeição
(relator: Deputado. Júlio Delgado).

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Publico; e
de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

A justificativa da proposição epigrafada relata
que o Município de Mateus Leme, no Estado de Mi
nas Gerais, doou à União, há mais de trinta anos, ter
reno destinado à instalação da Bacia Experimental de
Juatuba. Todavia, o governo federal jamais fez uso
da referida área, que totalizava mais de 57.320 m2 ,

tanto que uma fração da mesma, de quase 18.000 m2 ,

já reverteu ao Município.
O projeto ora relatado intenta, agora, conceder

ao Poder Executivo autorização legislativa para a re
versão da área que permanece sob domínio federal.

A proposição esteve sujeita ao recebimento de
emendas, no âmbito dessa Comissão de mérito, em
2001 e, após seu arquivamento e desarquivamento,
no ano em curso. Em ambas oportunidades, contudo,
os nobres Pares se furtaram a apresentar sugestões
de aperfeiçoamento da proposta.

11 - Voto do Relator

De nada adianta autorizar determinada ação
se o agente não pretende praticá-Ia. E é natural su
per que, caso pretendesse agir de tal forma e ne-
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cessitasse de autorização para tanto, o agente a so
licitaria, o que não ocorre na espécie.

A Lei n.º 9.636, de 15 de maio de 1998, ao dis
por sobre os bens imóveis de domínio da União, em
seus arts. 23 e 31, deixa a critério do Poder Executi
vo a doação de próprios nacionais a outros entes
públicos. Consoante o § 2.º do art. 23 do mesmo di
ploma legal, a competência para autorizar tal ato
pode ser delegada pelo Presidente da República ao
Ministro de Estado da Fazenda e mesmo subdele
gada por este. A toda evidência, o mesmo se aplica
à reversão, que tem natureza meramente resolutiva.
Por conseguinte, a autorização legislativa cuja pré
via concessão ora se cogita é absolutamente dis
pensável. Tanto que a reversão da parte da área to
tal originalmente doada à União foi autorizada por
meio de Decreto (não numerado), expedido em 22
de novembro de 1994.

Embora favorável, no mérito, à reversão da área
em questão ao domínio municipal, manifesto-me con
tra a concessão da autorização legislativa duplamen
te inútil, porque que nem solicitada nem necessária.

Pelo exposto, voto pela rejeição do Projeto de
Lei n.º 3.374, de 2000.

Sala da Comissão, 10 de julho de 2003. - Depu
tado Júlio Delgado, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº
3.374/2000, nos termos do parecer do Relator, De
putado Júlio Delgado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sandro Mabel e Adauto Pereira - Vice-Presi

dentes, Daniel Almeida, Ora. Clair, Isaías Silvestre,
José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picci
ani, Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardi
as, Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin,
Vicentinho, Washington Luiz, Alceu CoUares, Ann
Pontes, Antonio Nogueira, Júlio Delgado, Laura Car
neiro, Sandes Júnior e Welinton Fagundes.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 4.628-B, DE 2001
(Do Sr. Inácio Arruda é outros)

Dispõe sobre o Programa Especial
de Treinamento - PET e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão

------- - -- - --- .. -------

de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, pela aprovação, com substi
tutivo (relator: Deputado Gilmar
Machado) e da Comissão de Educação e
Cultura, pela aprovação deste, e do subs
titutivo da Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática (relato
ra: Dep. Iara Bernardi).

Despacho: Às Comissões de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática;
de Educação e Cultura; de Finanças e Tri
butação (Art. 54); e de Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção e Cultura

I - Relatório

O projeto de lei em exame pretende instituir o
Programa Especial de Treinamento - PET, com o ob
jetivo de proporcionar aos alunos da graduação, sob
a orientação de um professor tutor, formação acadê
mica ampla no âmbito do ensino, da pesquisa e da
extensão, contato com programas interdisciplinares,
experiência em atuação coletiva e no planejamento e
execução de atividades diversificadas.

Para tanto, prevê o projeto a formação de gru
pos de no máximo doze estudantes, sob a orientação
direta de um professor altamente qualificado. Tais es
tudantes, contemplados com uma bolsa específica,
devem ter dedicação integral ao seu curso e cumprir
um elenco extenso de atividades que assegurem a
excelência de sua formação.

O autor da iniciativa propõe que o Programa seja
gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Para acompanhar o seu desen
volvimento, prevê-se a existência de um Comitê de
Acompanhamento Nacional do Programa, constituído
por representantes do CNPq, do Fórum de Pró-Reitores
de Pesquisa e Pós-Graduação e da Comissão Executi
va Nacional do Programa. Para financiá-lo, estão pre
vistos recursos do Orçamento Geral da União, do pró
prio Ministério da Ciência e Tecnologia, do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo de Universa
lização dos Serviços de Telecomunicações (FUST).

O projeto foi inicialmente apreciado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática, que se manifestou pela sua aprovação, na
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forma de Substitutivo apresentado pelo Deputado Gil
mar Machado, relator naquele órgão colegiado.

No âmbito desta Comissão de Educação e Cul
tura, decorrido o prazo regimental, não foram ofereci
das emendas à proposição.

11 - Voto da Relatora

A iniciativa do ilustre Deputado Inácio Arruda tem
o objetivo de institucionalizar e dar estabilidade a um
dos programas de formação de nível superior mais exi
tosos no País. O Programa Especial de Treinamento
PET, foi criado em 1979, na Coordenação de Aperfei
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ór
gão do Ministério da Educação, durante a gestão do
então Diretor Geral, Cláudio de Moura Castro.

Durante todo o período de sua implantação e de
senvolvimento, manteve-se fiel aos seus objetivos de
proporcionar ampla eaprofunda.da formação aos parti
cipantes, qualificar O ensino de graduação e preparar
candidatos de excelência para a pós-graduação. Um
dos maiores emais importantes exemplos do sucesso
desse Programa é a consolidação da qualidade do en
sino de graduação da Universidade Estadual Paulista
"Júlio Mesquita Filhd' (UNESP),de longe a instituição
com maior participação na história do PET.

Surpreendentemente, contradizendo o seu re
conhecido ê)(ito, o Programa enfrentou, no âmbito do
próprio Ministérioda Educação, há poucos anos, situ
ação que por pouco não determinou sua extinção.
Não fora a ativa resistência da comunidade envolvi
da, especialmente dos jovem; e brilhantes estudan
tes, e o apoio de~taComissãoda Câmara dos Depu
tados, decisões da administração anterior da CAPES
e uma transferência mal realizada damanutenção do
Programa para a Secretaria da Educação Superior te
riam ocasionado ° fim do PET. Faz, portanto, todo
sentido que o ProgralTla alcance a lTlerecida estabili
dade por meio da previsão de sua existência em lei fe
deral.

O exame feito pela Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática e o Substitutivo
por ela apresentado trazem contribuições significati
vas à proposição original. Faz todo o sentido que o
PET permaneça no âmbito da instituição em que foi
criado, isto é, o Ministério da Educação. As alterações
sugeridas nas fontes de financiamento são também
pertinentes, retirando-se o FAT e o FUST, que não
apresentam correlação significativa com a natureza
do Programa e destinando parcela dos recursos pre
vistos na Lei nº 10.197, de 14 de fevereiro de 2001, o
chamado "Fundo de Infra-Estrutura", Finalmente, é
positiva a modificação proposta para a composição

r!

do Comitê de Acompanhamento Nacional do PET,
mantendo sua característica paritária, mas permitin
do maiorflexibilidade na sua constituição, sem menci
onar órgãos ou entidades específicas.

Em resumo, a iniciativa é altamente meritória. E
o Substitutivo já oferecido.ao projeto contribui signifi
cativamente para seu aperfeiçoamento.

Voto, pois, pela aprovação do projeto de lei nº
4.628-A, de 2001, na forma do Substitutivo adotado
pela Qomissão de Ciência.e Tecnologia, Comunica
ção e Informática.

Sala da Comissão, .12 de agosto de 2003. - Depu
tada Iara Bernardi, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 4.628-N2001 , e o Substitutivo 1 da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Iara Bernardi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Jonival Lucas Juni

or, Professora Raquel Teixeira e Lobbe Neto 
Vice-Presidentes, Alice Portugal, Antônio Carlos Biflfi,
Átila Lira, Bonifácio de Andra.da, Carlos Abicalil, Cel
cita Pinheiro, César Bandeira, Chico Alencar, Clóvis
Fecury, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Fátima Be
zerra, Gilmar Machado, Humberto Michiles, Iara Ber
nardi, Ivan Valente, João Matos, Marinha Raupp,
Osvaldo Biolchi, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Paulo
Rubem Santiago, Rogério Teófilo, Severiano Alves,
Colombo e JaneteCapiberibe.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI NQ 4.943-C, DE 2001
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Cria cargos de provimento efetivo e
funções comissionadas no Quadro de
Pessoal do Tribunal Regional do Traba
lho da 2ª Região e dá outras providênci
as; tendo pareceres: da Comissão de
Trabalho, d~ Administração e Serviço Plí
blico, pela a.provação, com emenda (rela
tor: DEP. LUIZ ANTONIO FLEURY); da
Comissão de Fintmças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária (re
lator: DEP. FETT~RJUNIOR); e da Co
missão de. Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e tecnica legislativa deste, com
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emenda, e da Emenda da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico (relator: Dep. Sigmaringa Seixas).

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público, de
Finanças e Tributação (Art. 54); e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Con
clusiva pelas Comissões - Art. 24 11

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Tribu
nal Superior do Trabalho, que objetiva a criação de
cargos no quadro de pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 2' Região, bem como convalida as trans
formações de empregos vagos efetuados pelo TRT
da 2" Região e as decisões atinentes às suas funções
comissionadas do Órgão Especial desse mesmo Tri
bunal.

A iniciativa do projeto está de acordo com os dis
positivos insculpidos na Constituição Federal. O pro
jeto tramitou, na Câmara dos Deputados, pela Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público
e na Comissão de Finanças e Tributação. Na primeira
Comissão, o projeto foi aprovado com a supressão do
art. 2° e 3°, atinentes às transformações de empregos
vagos e à criação de funções comissionadas. A Co
missão de Finanças e Tributação aprovou por unani
midade a adequação financeira e orçamentária do
projeto.

A matéria não recebeu emendas, cabendo à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação pro
nunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei n° 4.943 de 2001.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Nos termos do art. 32, 111, alínea "a" do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, compete à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação o
exame dos aspectos constitucionais, de juridicidade e
técnica legislativa das proposições sujeitas à aprecia
ção da Câmara e de suas comissões.

O projeto em exame, inicialmente, propunha
nos artigos 2° e 3° a convalidação das decisões admi
nistrativas sobre cargos na estrutura do Tribunal Re
gional do Trabalho da 2" Região. No entanto, vejamos
o art. 96, 11, b da Constituição Federal:

"Art. 96 Compete privativamente:

1- .
11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos

Tribunais Superiores e aos Tribunais de
Justiça propor ao Poder Legislativo respecti
vo, observado o disposto no art. 169:

a) .
b) a criação e a extinção de cargos e a

remuneração dos seus serviços auxiliares e
dos juízos que lhes forem vinculados, bem
como a fixação do subsídio de seus mem
bros e dos juízes, inclusive dos tribunais in
feriores, onde houver, ressalvado o disposto
no art. 48, XV;(...)"

Portanto, se cabe ao Poder Judiciário propor
ao Poder Legislativo a criação, extinção ou modifica
ção de cargos, não é possível que uma lei posterior,
convalide um ato administrativo que modificou car
gos na estrutura do Tribunal.

Diante disso, corretamente, a Comissão de Tra
balho, Administração e Serviço Público através de
emenda supressiva retirou os referidos artigos, en
quadrando, assim, o projeto nos princípios da Consti
tuição em vigor. Nada mais havendo, pois, a objetar
no tocante à sua constitucionalidade material, bem
como, à juridicidade da matéria apresentada.

Quanto a técnica legislativa e a redação, o art.
6° desse projeto, que trata de cláusula revogatória
genérica, vai de encontro ao estabelecido expressa
mente pela Lei Complementar nº 95, de 1998, altera
da pela Lei Complementar nº 107, de 2001 . Por isso,
há que ser apresentada uma emenda de técnica le
gislativa suprimindo este dispositivo.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, voto pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Lei nº 4.943 de 2001 , desde que, com a aprovação
da emenda de técnica legislativa, e da emenda su
pressiva da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Sigmaringa Seixas, Relator.

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o art. 6° do projeto em epí
grafe.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Sigmaringa Seixas, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
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e técnica legislativa, com emenda (apresentada pelo
Relator),do Projeto de Lei nº 4.943-B/2001, e da
Emenda da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Sigmaringa Seixas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza

Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
lbrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, lnaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriola.no Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda·Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.426-A,DE 2001
(Do Sr. Ney Lopes)

Acrescenta parágrafo ao art. 43 da
Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993; ten
do parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público,
pela rejeição (relator: Dep. Herculano
Anghinetti).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e SelViço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54) ...

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O objetivo da proposição sob exame é permitir
permitir que as concessões outorgadas antes da vi
gência da Constituição de 1988, cuja execução não
tenha sido interrompida, possam ser prorrogadas por
prazo não superior a vinte anos.

O projeto é justificado pela necessidade de cor
rigir distorção no atual sistema de concessões de ser
viços públicos, em especial na área de transportes.
Segundo o autor, embora interrompido o prazo de vi
gência, os serviços continuam sendo prestados, à fal
ta de uma norma regulamentadora.

Isto porque, para contornar o problema e asse
gurar a continuidade dos serviços, são outorgadas
autorizações cuja precariedade não condiz com as in
versões financeiras que devem ser feitas.

No prazo regimental estabelecido para esse fim,
nesta Comissão não foram apresentadas emendas
ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe, inicialmente, uma retificação, pois o que
se pretende é alterar a Lei 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que cuida do regime de concessão e permis
são da prestação de serviços públicos.

O que está em discussão são as situações pre
vistas nos arts. 42 e 43 da lei que citamos, comple
mentados pelo art. 3º da Lei 9.074/95, que fez reco
mendações quanto à sua aplicação, visando, entre
outros fins, a continuidade dos serviços.

Para melhor analisarmos o mérito, conviria co
tejar as disposições da Lei 8.987, que se encontram
no art. 42, § 2º daquele diploma legal. O dispositivo
cuida do tratamento que deve ser dado às conces
sões em funcionamento à época da edição da lei, que
se enquadrassem em um dos seguintes casos:

a) outorgadas em caráter precário;
b) com o prazo de outorga vencido;
c) outorgadas por prazo indeterminado (permiti

do anteriormente à edição da Lei 8.987/95).
Essas concessões deveriam ser extintas. Mas,

considerado o interesse público subjacente, o legisla
dor decidiu pela sua continuidade noprazo necessá
rio à realização dos levantamentos e avaliações indis
pensáveis à organização das licitações que precede
rão às novas outorgas que as substituam.

Não se definiu prazo máximo para esse período
de transição, mas em respeito à segurança jurídica,
foi determinado que ele não poderia ser inferior a vin
te e quatro meses.

Em contraponto, o projeto pretende seja acres
cido um novo parágrafo ao art. 43 (da Lei nº 8.987/95,
com o saneamento do lapso de referência):

"As concessões outorgadas anterior
mente à Constituição de 1988, cujos servi
ços não tenham sido interrompidos até a



Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 6.305, de 2002, visa autori
zar a União a transferir, sem ônus, ao Aeroclube do
Amazonas, o domínio do imóvel, bem como suas ins
talações, registrado no Livro nº 2, Matrícula 886, do 2º
Ofício do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Ma
naus, objeto do Decreto nº 78.511 , de 30 de setembro
de 1976, para utilização exclusiva dos associados,
seja como pista de pouso ou para as instalações do
aeroclube.

O imóvel em questão foi incorporado ao patri
mônio da União pelo referido decreto, cujo preâmbulo
apresenta como fundamento o art. 2º, I, da Lei nº
5.972, de 11.12.73, o qual disciplina o registro da pro
priedade dos bens imóveis da União discriminados
administrativamente.

Na justificativa da proposição, o Sr. Senador
Bernardo Cabral relata que, desde sua fundação, em
1940, o Aeroclube do Amazonas - ACA ocupa e de
senvolve todas as suas atividades no imóvel mencio
nado.

Tal imóvel teria sido disponibilizado àquela enti
dade pelo Governo do Estado do Amazonas, que o te
ria adquirido de particular muito antes da edição do de
creto presidencial. Nesse período, o ACA teria realiza
do várias benfeitorias na área, como a construção de
hangares, pavilhão administrativo, salas de aula etc.

Segundo o autor, "inexplicavelmente, porém,
em 30-9-1976, o então Presidente da República, sem
motivação até hoje esclarecida, editou o Decreto nº
78.511, autorizando o registro do aludido imóvel 'em
nome da União Federal', alegadamente tido como na
sua posse nos últimos vinte anos, sem qualquer con
testação ou reclamação administrativa feita por terce
iros (...). Imediatamente após o registro do imóvel em
favor da União, o ACA foi intimado a se retirar da área

PROJETO DE LEI Nº 6.305-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS Nº 227/2001
Ofício (SF) nº 134/2002

Autoriza a União a transferir ao
Aeroclube do Amazonas o domínio do
bem imóvel a que se refere o Decreto
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data da promulgação desta lei, poderão ser nº 78.511, de 30 de setembro de 1976;
prorrogadas por prazo não superior a 20 tendo parecer da Comissão de Traba-
(vinte) anos por meio de lei da respectiva lho, de Administração e Serviço Públi-
unidade federada ou da União." co, pela rejeição (relatora: Dep. Vanes

sa Grazziotin).
Despacho: Às Comissões de Traba

lho, de Administração e Serviço Público;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 1/

Como se infere, uma situação transitória, que
deveria permanecer até que fossem alcançadas as
condições operacionais para cumprimento da nova
legislação, passaria a ter a característica de prorroga
ção de longo prazo. Aliás é de se estranhar que pas
sados tantos anos da edição da Lei 8.987/95 ainda
possam persistir concessões nessas condições, o
que deve ser objeto de indagações dos órgãos de
controle externo e interno da Administração Pública.

Nosso entendimento é que as normas atual
mente inscritas na Lei 8.987/95 são mais coerentes e
adequadas. A generalização proposta, ao contrário,
proporcionaria a possibilidade de extensões desne
cessárias, frustrando o princípio básico da licitação,
que deve ser o norte de todos os negócios realizados
pela Administração.

Por esses motivos votamos pela REJEiÇÃO do
Projeto de Lei nº 5.426/01.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2003. - Depu
tado Herculano Anghinetti, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº
5.426/2001, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Herculano Anghinetti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sandro Mabel e Adauto Pereira - Vice-Presi

dentes, Daniel Almeida, Dra. Clair, Isaías Silvestre,
José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picci
ani, Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardi
as, Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin,
Vicentinho, Washington Luiz, Alceu Col/ares, Ann
Pontes, Antonio Nogueira, Júlio Delgado, Laura Car
neiro, Sandes Júnior e Welinton Fagundes.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

---~----~--~-~
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e autorizado a ocupar um galpão na Base Aérea da
Manaus, ficando o Aeródromo de Flores sob a guarda
apenas de um vigia".

Após a titulação do imóvel em nome da União e
decorrido período de tempo em que o mesmo teria
permanecido em estado de abandono, sofrendo in
clusive invasão por populares, foi o ACA autorizado a
retornar ao aeródromo, agora por meio de concessão
de uso, onerosa.

Entre outros problemas apontados, o autor ressalta
que "a direção do ACA não se sente mais autorizada a
carrear recursos financeiros de seus associados para in
vestimento num imóvel que não lhe pertence".

Esclarece, ainda, que não há, por parte do 7º
Comando Aéreo Regional- COMAR, situado em Ma
naus, qualquer objeção à doação pretendida, como
demonstra em ofício anexo à proposição, no qual o
respectivo Comandante assim se manifesta: "Consi
derando que o Aeroclube do Amazonas é uma entida
de sem fins lucrativos, que tem prestado relevantes
serviços no preparo de •pilotos comerciais, este Co
mando manifesta-se, de logo, favoravelmente à doa
ção da área para os propósitos constantes dos esta
tutos da mencionada associação..." (Ofício nº
107/CMD0/1306, de 7.12.90).

Mais recentemente, porém, foi-nos enviado o
Ofício nº 2.129/Aspar, datado de 9 de abril de 2003,
da lavra do Chefe da Assessoria Parlamentar do Mi
nistério da Defesa, por meio do qual encaminha a
esta Relatoria cópia do Ofício nº 213/CMT/1 .351 , de 7
de agosto de 2002, do Comando da Aeronáutica.

Segundo esse documento, o atual Comandante
do 7º ComandoAéreoRegional- COMAR VII enten
de que o terreno é de elevado valor estratégico para
as atividades afetas ao Comando da Aeronáutica na
quela .região, manifestando preocupação quanto à
possibilidade de perda da referida área.

Ainda de acordo com os citados documentos,
tanto o Comando da Aeronáutica quanto o Ministério
da Defesa posicionam-se contrariamente à doação
do imóvel em questão e, conseqüentemente, à apro
vação da proposição sob comento.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões,
aberto para apresentação de emendas ao projeto, ne
nhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso
XIII, do Regimento Internoda Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

A proposição ora relatada visa permitir a transfe
rência definitiva do bem citado ao Aeroclube do Ama
zonas - ACA, entidade sem fins lucrativos, reconheci
da como de utilidad~ pública, que vem utilizando o
imóvel como sede de sua associação e pista de pou
so, com as respectivas instalações.

É de se ressaltar quea proposição destaca o re
levante papel desempenhado pelo ACA, atestado in
clusive pelo VII Comando Aéreo Regional, além dle
cuidar o autor de indicar a destinação do bem a ser
doado, relacionando-a às atividades-fim da entidadle
beneficiária, sob pena de reversão ao patrimônio dia
União.

Entendemos, porém, que não há razão para se
doar, a uma entidade particular, com administração e
patrimônio próprios, um imóvel que pode ser de utili
dade para a União e que tem valor estratégico para a
Aeronáutica Brasileira.

Assim, em face do exposto, nosso voto é peia
REJEiÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei nº 6.305, de
2002.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2003. - Depu
tada Vanessa Grazziotin, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimementeo Projeto de Lei nº
6.305/2002, nos termos do parecer da Relatora, De
putada Vanessa Grazziotin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sandro Mabel e Adauto Pereira - Vice-Presi

dentes, Daniel Almeida, Ora. Clair, Isaías Silvestre,
José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picci
ani, Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardi
as, Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin,
Vicentinho, Washington Luiz, Alceu Collares, Ann
Pontes, Antonio Nogueira, Júlio Delgado, Laura Car
neiro, Sandes Júnior e Welinton Fagundes.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 7.026-B, DE 2002
(Do Senado Federal)

Denomina Viaduto Ovídio José dos
Santos o viaduto localizado no km 620 da
rodovia BR-153, no Município de Morri
nhos, no Estado de Goiás; tendo parece
res: da Comissão de Viação e Transpor-
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tes pela aprovação (relator: DEP. PEDRO
FERNANDES); e da Comissão de Educa
ção e Cultura pela aprovação (relator:
Dep. Luiz Bittencourt).

Despacho: Às Comissões de: Viação
e Transportes Educação e Cultura Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto

I - Relatório

Oferecido à apreciação dos senhores Senado
res da República em 11 de abril de 2002 pelo Senador
Mauro Miranda, o Projeto de Lei do Senado nº 82 foi
aprovado, em decisão terminativa, pela Comissão de
Educação daquela Casa e, nos termos do art. 65 da
Constituição Federal, remetido à Câmara dos Depu
tados em 20 de junho de 2002.

Distribuída às Comissões de Viação e Trans
portes, de Educação, Cultura e Desporto, e de Consti
tuição e Justiça e de Redação da Câmara dos Depu
tados, a presente proposição está sujeita à aprecia
ção conclusiva pelas comissões permanentes desta
Casa Legislativa, de acordo com o disposto nos arts.
24, inciso 11, e 54, inciso I, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Aprovado unanimemente, no último dia 4 de ju
nho, pela Comissão de Viação e Transporte, nos ter
mos do parecer do relator, deputado Pedro Fernan
des, o Projeto de Lei em exame foi remetido à Comis
são de Educação, Cultura e Desporto desta Casa.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, foi aberto e divul
gado, na Ordem do Dia das Comissões, o prazo de
cinco sessões para recebimento de emendas, no pe
ríodo de 18 a 26 de junho do corrente ano. Esgotado o
prazo, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 7.026-A, de 2002, propõe
denominar "Viaduto Ovídio José dos Santos" o viadu
to localizado no km 620 da rodovia BR-153, no Muni
cfpio de Morrinhos, no Estado de Goiás.

De acordo com o Senador Mauro Miranda, autor
desta proposição no Senado Federal, o senhor Oví
dio José dos Santos nasceu no Município de Morri
nhos e participou ativamente da vida de sua comuni-

dade. Tomou parte de movimentos em prol do cresci
mento e desenvolvimento do Municfpio, e contribuiu
para a melhoria da qualidade de vida de seus mora
dores, atuando, por exemplo, como voluntário em ini
ciativas para distribuição de alimentos e recursos fi
nanceiros a comunidades carentes.

Ovídio José dos Santos teve também participa
ção político-partidária em Morrinhos, com respostas
oportunas e presença imprescindível em reuniões,
sempre na defesa da coerência e da justiça na política.

Seguindo a manifestação da Comissão de Edu
cação do Senado, somos também de opinião que é
provida de mérito a indicação do nome de Ovídio
José dos Santos para denominar o viaduto localizado
no km 620 da rodovia BR-153, que dá acesso ao Mu
nicípio de Morrinhos. Assim, presta-se justa homena
gem a esse cidadão que dedicou sua vida pública à
defesa dos interesses da comunidade onde nasceu e,
ao mesmo tempo, preserva-se sua memória para co
nhecimento das futuras gerações.

Pelas razões acima expostas, somos pela apro
vação do Projeto de Lei nº 7.026-A, de 2002.

Sala da Comissão, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Luiz Bittencourt, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente do
Projeto de Lei nº 7.026/2002, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Luiz Bittencourt.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Professora Raquel

Teixeira e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Biffi, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, César Bandeira, Chico
Alencar, Clóvis Fecury, Costa Ferreira, Eduardo Sea
bra, Fátima Bezerra, Gilmar Machado, Humberto Mi
chiles, Iara Bernardi, Ivan Valente, João Matos, Ney
de Aparecida, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Paulo Ru
bem Santiago, Rogério Teófilo, Severiano Alves, De
ley, Dr. Francisco Gonçalves, Eduardo Barbosa, Ja
nete Capiberibe e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presi
dente no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 7.081-A, DE 2002
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Concede benefício fiscal do imposto
de renda na alienação de imóvel tomba
do pelo patrimônio histórico e artístico
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nacional, com perda de valor venal de
corrente do tombamento; tendo parecer
da Comissão de Educação e Cultura,
pela rejeição (relator: DEP. ÁTILA LIRA).

Despacho: Às Comissões de: Educa
ção e Cultura Finanças e Tributação Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do De
putado Ronaldo Vasconcellos (PL-MG), pretende
conceder redução do imposto de renda para0 propri
etário de bem imóvel tombado pelo patrimônio históri
co e artístico nacional, que venha a sofrer perda de
valor venal.

Na justificação de sua proposta, o Deputado
salienta que "...0 proprietário de imóveis tombados
pelo patrimônio histórico sofre conseqüentemente
perdas reais no valor do seu bem, bem como restri
ções do uso e gozo da sua propriedade".

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno des
ta Casa, o projeto foi distribuído para as Comissões de
Educação, Cultura e Desporto, de Finanças e Tributa
ção e de Constituição e Justiça e de Redação.

Durante o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto. Cabe-nos, agora, por
designação da Presidência da CECD, a elaboraçiio
do parecer, onde nos manifestaremos acerca do
mérito cultural da proposição.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

A preservação do Patrimônio Histórico Nacional
é um dever constitucional do Estado, em todos os ní
veis e instâncias- federal, estadual e municipal. Aatu
ai Constituição Federal determina que: "É competên
cia comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, proteger os documentos, as obras
e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sí
tios arqueológicos, bem como impedir a evasão, a
destruição e a descaracterização de obras de arte e

de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural"
(art. 23, incisos 111 e IV).

No mesmo texto constitucional, na parte refe
rente à Cultura, o artigo 216, § 1Q preceitua, também,
que ao Poder Público compete promover e proteger o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e
de outras formas de acautelamento e preservação.

Desses mecanismos, o mais utilizado tem sido o
tombamento, que tem sua fundamentação legal as
segurada no Decreto-Lei nQ 25/37, que "organiza a
proteção do patrimônio histórico e artístico nacional".

A presente proposição pretende conceder bene
fício fiscal do imposto de renda na alienação de imó
vel tombado pelo IPHAN. Como sabemos, o tomba
mento é um ato administrativo pelo qual o Poder PÚ
blico declara o valor cultural e histórico de bens móve
is e imóveis, sujeitando-os a um regime especial que
impõe limitações ao exercício de propriedade, com a
finalidade de preservá-los para as atuais e futuras ge
rações de brasileiros.

Em outras palavras: quando se tomba um deter
minado bem material, sobretudo os de natureza imó
vel, ele passa a integrar o patrimônio histórico do
país, por ser possuidor de um estilo estético-arquite
tônico que merece ser preservado. Oque se pretende
com o tombamento de um bem imóvel é a preserva
ção da memória nacional. Neste caso, o interesse di
fuso da comunidade, no caso, o direito à memória,
deve sobrepor-se ao direito individual do proprietário
do bem. É claro que sobre o imóvel tombado recaem
algumas restrições, decorrentes dos efeitos do tom
bamento, previstos na legislação vigente.

Por outro lado, a atual Lei Federal de Incentivos
à Cultura (8.313/991), mais conhecida como "Lei
Rouanet", permite que projetos que objetivem à pre
servação do patrimônio histórico-cultural recebam os
benefícios fiscais previstos na lei, através da figura do
mecenato.

Em muitos municípios da federação brasileira,
os imóveis tombados pelo Poder Público recebem al
gum benefício fiscal, como, por exemplo, a redução
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Não
vemos, portanto, como conceder mais benefícios dos
que os já previstos na legislação cultural vigente.

Neste sentido, manifestamo-nos pela rejeição
do PLnQ 7.081, de 2002.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Átila Lira, Relator.



47756 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
7.081/2002, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Átila Lira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Jonival Lucas Juni

or, Professora Raquel Teixeira e Lobbe Neto 
Vice-Presidentes, Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi,
Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Carlos Abicalil, Cel
cita Pinheiro, César Bandeira, Chico Alencar, Clóvis
Fecury, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Fátima Be
zerra, Gilmar Machado, Humberto Michiles, Iara Ber
nardi, Ivan Valente, João Matos, Marinha Raupp,
Osvaldo Biolchi, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Paulo
Rubem Santiago, Rogério Teófilo, Severiano Alves,
Colombo e Janete Capiberibe.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Gastão Vieira, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 7.194-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS Nº 73/2002
OF. 968/2002 (SF)

Declara o Município de Capinzal, no
Estado de Santa Catarina, Capital Brasi
leira do Chester; tendo parecer da Co
missão de Educação e Cultura, pela
aprovação, contra o voto do Deputado
Severiano Alves (relator: Dep. João Ma
tos).

Despacho: Às Comissões de: Educa
ção e Cultura Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção e Cultura

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 7.194, de 2002, PLS 73/02,
de autoria do nobre Senador CASILDO MALDANER,
visa a declarar o Município de Capinzal, no Estado de
Santa Catarina, Capital Brasileira do "Chester".

A proposta legislativa em epígrafe, que mereceu
aprovação na Comissão de Educação do Senado fe
deral, com base em Parecer do ilustre Senador ADIR
GENTIL, tramita na Câmara dos Deputados para efei
to de revisão, por força do art. 65 da Carta Magna,

sob rito ordinário (art. 52, R. 1.), sujeita à apreciação
conclusiva pelas comissões (art. 24, 11, R.I.).

No termos regimentais da Casa, o PL em apre
ço chegou sem emendas, à Comissão de Educação,
Cultura e Desporto (CEDCD) da Câmara dos Deputa
dos para exame da matéria quanto ao mérito educaci
onal e cultural.

11 - Voto do Relator

Trata-se de proposição declaratória que reco
nhece num fator econômico - produção de avicultura,
sobretudo do "Chester" - uma faceta social e cultural
do Município de Capinzal, SC.

De fato, Capinzal tem na avicultura, em particular
na produção do "Chester", o fulcro de sua vida econô
mica, social e cultural, como comprova a justificação
da iniciativa legislativa oriunda do Senado Federal.

Há, portanto, mérito cultural na proposta legisla
tiva objeto deste Parecer.

Voto, assim, pela aprovação, no julgamento de
mérito que compete à CECD, do Projeto de Lei nº
7194, de 2002, PLS 73/02, de autoria do ilustre Sena
dor Casildo Maldaner.

Sala da Comissão, 23 de julho de 2003. - De
putado João Matos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº
7.194/2002, contra o voto do Deputado Severiano
Alves, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
João Matos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Professora Raquel

Teixeira e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Biffi, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, César Bandeira, Chico
Alencar, Clóvis Fecury, Costa Ferreira, Eduardo Sea
bra, Fátima Bezerra, Gilmar Machado, Humberto Mi
chiles, Iara Bernardi, Ivan Valente, João Matos, Ney
de Aparecida, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Paulo Ru
bem Santiago, Rogério Teófilo, Severiano Alves, De
ley, Dr. Francisco Gonçalves, Eduardo Barbosa, Ja
nete Capiberibe e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presi
dente no exercício da Presidência.

-------------



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47757

PROJETO DE LEI Nº 7.474-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

Ofício nº 1394/2002 - SF

Prorroga o prazo do art. 1º da Lei nº
9.871, de 23 de novembro de 1999, altera
do pelas Leis nºs 10.164, de 27 de dezem
bro de 2000, e 10.363, de 28 de dezembro
de 2001, .referente a ratificação das con
cessões e alienações de terras feitas pe
los Estados em faixa de fronteira, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Agricultura e Política Rural,
pela aprovação (relator: DEP. WALDEMIR
MOKA);·e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va, e, no mérito, pela aprovação (relator:
Dep. Osmar Serraglio).

Despacho: Às Comissões de Agricul
tura e Política Rural; e de Constituição e
Justiça e d~ Redação.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação
do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões de
Agricultura e Política Rural; e de Constituição e
Justiça e de Redação

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 7.474, de 2002, originário do
Senado Federal, propõe a prorrogação, até 31 de de
zembro de 2003, do prazo para o detentor de tftulo de
alienação ou de concessão de terras feitas pelos
Estados na faixa de fronteira até 150 quilômetros, ain
da não ratificado, requerer ao Instituto Nacional de
Colonização e ReformaAgrária. - Incra a sua ratifica
ção.

A ratificação dos tftulos concedidos indevida
mente pelos Estados a partir de 1891 foi, originalmen
te, autorizada nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº
4.947, de 6 de abril de 1966, com regulamentação
dada mais tarde pelo Decreto-Lei nº 1.414, de 18 de
agosto de 1975.

A Lei nº 9.871, de 23 de novembro de 1999, veio
estabelecer prazo até 1º de janeiro de 2001 para que
o detentor de tftlJlo de alienação ou concessão reque
resse a ratificação junto ao Incra. Esse prazo foi su
cessivamente alongado, •nos termos das Leis nº
10.164, de 27de dezembro de 2000, e nº 10.363, de

28 de dezembro de 2001. Portanto, de acordo com a
legislação em vigor, o prazo para que a parte interes
sada deflagrasse o processo de ratificação, mediante
requerimento ao Incra, encontra-se expirado desde
31 de dezembro de 2002.

O Projeto de Lei em epígrafe foi enviado pelo
Senado Federal a esta Casa em regime de priorida
de. Recebido p~la Mesa Diretora, foi despachado a
esta Comissão de Agricultura e Política Rural e tam
bém à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção.

Nos termos do art. 32, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, compete a esta
Comissão Permanente emitir parecer de mérito quan
to ao Projeto de Lei em apreço,

É o relatório,

11- Voto do Relator

A faixa de fronteira foi originariamente definida
pela primeira Constituição republicana, datada de
1891, como uma faixa de 66 quilômetros a partir da li
nha de fronteira para dentro do território nacional.
Nos termos da Carta Magna de então, todas as terras
devolutas dentro dessa faixa eram de domínio da
União, ao passo que as demais terras devolutas seri
am de domínio dos respectivos Estados,

A Constituição Federal de 1934 criou uma faixa
de segurança nacional, com 100 quilômetros de lar
gura, englobando a faixa de fronteira, e proibiu que os
Estados concedessem tftulos de terra nessa faixa
sem a anuência do .então Conselho Superior de Se
gurança Nacional. Em 1937, essa faixa de segurança
nacional foi alargada até 150 quilômetros, mantendo
a faixa de fronteira nos 66 quilômetros originais.

Apartir da vigência da c;onstituição de 1988, os
conceitos faixa de fronteira e faixa de segurança naci
onal passaram a representar uma só porção de ter
ras, com largura de até 150 quilômetros a partir ela
fronteira terrestre. Segundo o texto constitucional vi
gente, além dos bens já incorporados e dos que vie
rem a sê-lo, somente pertencem áUnião, dentro des
sa faixa, as terras devolutas indispensáveis à defesa
das fronteiras, das fortificações e construções milita
res, das vias federais de comunicação e à preserva
ção ambiental, definidas em lei.

Todavia, a partir da transferência das terras de
volutas aos Estados, efetuada pela Constituição de
1891 ,aqueles Estados da faixa de fronteira passaram
a promover alienações de terras a particulares dentro
da faixa definida de 66 km, esquecendo que essas
terras eram de domínio da União. Ademais, inúmeras
alienações e concessões foram efetivadas na mesma
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faixa, ampliada para 100 quilômetros a partir da
Constituição de 1934, sem a prévia autorização do
Conselho Superior de Segurança Nacional. Dessa
forma, todos os atos praticados pelos Estados sem
observância das limitações impostas pela legislação
podem ser considerados nulos.

A Lei nº 4.947, de 1966, regulamentada posteri
ormente pelo Decreto-Lei nº 1.414, de 1975, foi o ins
trumento trazido ao ordenamento jurídico para autori
zar a ratificação de todos os títulos de alienação ou
concessão outorgados pelos Estados, envolvendo
terras devolutas da União, na faixa de fronteira, bem
como aquelas pertencentes aos Estados alienantes,
porém sem a prévia autorização do órgão de Segu
rança Nacional. A criação do procedimento de ratifi
cação resultou da necessidade de se convalidarem
os atos de boa-fé praticados pelos Estados, no intuito
de promover a colonização de faixa tão importante
para a segurança nacional.

De acordo com a Lei nº 9.871 , de 23 de novem
bro de 1999, alterada pelas Leis nº 10.164, de 27 de
dezembro de 2000, e nº 10.363, de 28 de dezembro
de 2001, o prazo estabelecido para o início dos pro
cessos de ratificação junto ao Incra encontra-se expi
rado desde 31 de dezembro de 2002. O Projeto de Lei
nº 7.474, de 2002, propõe a dilação desse prazo por
mais um ano, ou seja, até 31 de dezembro de 2003.

Entendemos que o Projeto de Lei em apreço é
oportuno, vez que o universo dos imóveis rurais nes
sa situação é enorme, e ainda não houve tempo sufi
ciente para que se ultimassem as ratificações. Se
gundo informação do Incra, ainda carecem de ratifica
ção cerca de 30.000 títulos de imóveis localizados
nos 11 estados fronteiriços. Portanto, conforme a le
gislação em vigor, todos esses imóveis estão sujeitos
à anulação dos títulos e ao cancelamento dos respec
tivos registros nos cartórios de imóveis. Dessa forma,
o adiamento do prazo é fundamental para que os de
tentores dos títulos obtenham a série de documentos
exigidos pela Instrução Normativa nº 42, de 2000, do
Incra, e assim dêem início aos respectivos processos
administrativos.

Consideramos também que o Projeto de Lei em
epígrafe é conveniente tanto do ponto de vista jurídi
co, por dar segurança aos detentores dos imóveis,
quanto dos pontos de vista social e econômico, por
permitir o curso normal das atividades hoje desenvol
vidas e, com isso, garantir a sobrevivência dos traba
lhadores rurais e porventura urbanos envolvidos.
Ademais, entendemos que o alargamento do prazo
concedido para as ratificações não traz prejuízo ao
Poder Público. Ao contrário, o desenrolar dos proces-

sos administrativos permite e permitirá ao Incra verifi
car o cumprimento social da terra dos imóveis rurais
em questão, conforme preconizado pelo Estatuto da
Terra, nos termos do §1º do art. 5º da Lei nº 4.947, de
6 de abril de 1966.

Ante as razões expostas, verificadas a conve
niência e a oportunidade do Projeto de Lei nº 7.474,
de 2002, votamos pela sua aprovação.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Waldemir Moka, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela aprovação do Projeto de Lei nº
7.474/2002, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado·Waldemir Moka.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Silas Brasileiro (Presidente em exercício), Adão

Pretto, Assis Miguel do Couto, João Grandão, Josias
Gomes, Leonardo Monteiro, Odair, Zé Geraldo, Abe
lardo Lupion, Dilceu Sperafico, João Carlos Bacelar,
Kátia Abreu, Leonardo Vilela, Roberto Pessoa, Ro
naldo Caiado, Zé Lima, Confúcio Moura, Marcelo
Castro, Moacir Micheletto, Odílio Balbinotti, Waldemir
Moka, Anivaldo Vale, Benedito de Lira, Leandro Vile
la, Romel Anízio, Érico Ribeiro, Francisco Turra, Luis
Carlos Heinze, Zonta, Carlos Dunga, José Carlos Eli
as, Josué Bengtson, Nelson Marquezelli, Moraes
Souza, Zé Gerardo, Álvaro Dias, Renato Casagran
de, Takayama, B. Sá, Cezar Silvestri, Dr. Rodolfo Pe
reira, Luciano Leitoa, Roberto Balestra, Elimar Máxi
mo Damasceno, Edson Duarte e, ainda, Rubens Oto
ni, Zico Bronzeado, Marcelino Fraga, Julio Semeghi
ni, Sérgio Carvalho e Heleno Silva.

Sala da Comissão,12 de março de 2003. 
Deputado Silas Brasileiro - PMDBIMG, Presiden
te em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei originário do Senado
Federal, visando a prorrogar, até 31 de dezembro de
2003, o prazo previsto no art. 1º da Lei nº 9.871, de 23
de novembro de 1999, alterado pelas Leis nºs 10.164,
de 27 de dezembro de 2000, e 10.363, de 28 de de
zembro de 2001 , para que o detentor de título de alie
nação ou de concessão de terras feitas pelos Estados
na faixa de fronteira de até 150 (cento e cinqüenta)
quilômetros, ainda não-ratificado, requeira ao Institu-
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to Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
Incra, a ratificação de que trata o art. 5º, § 1º, da Lei nº
4.947, de 6 de abril de 1966, observado o disposto no
Decreto-Lei nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, e na
Lei nº 9.871, de 1999.

A proposição, aprovada pelo Senado Federal,
vem a esta Casa Legislativa, para fins de revisão,
consoante o disposto no art. 65 da Constituição Fede
ral, e tramita em regime de urgência, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno.

É o relatório.

11- Voto do Relator

De acordo com o art. 32, inciso 111, alíneas a e g,
do Regimento Interno, cabe a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação analisar a proposição sob
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, bem como sobre o mérito.

Analisando-a à luz da Carta da República, verifi
ca-se a observância dos dispositivos pertinentes à
competência da União para legislar sobre a matéria
(arts. 22, incisos I e XXV, e 48, caput) e à legitimidade
da iniciativa (art. 61, caput).

O projeto pretende prorrogar o prazo do art. 1º
da Lei nº 9.871, de 1999, fixado inicialmente em dois
anos, a contar de 1º de janeiro de 1999, e alcançado
por duas prorrogações sucessivas: a primeira, até :31
de dezembro de 2001, por força do art. 1º da Lei nº
10.164, de 2000, e, a segunda, até 31 de dezembro
de 2002, por força do art. 1º da Lei nº 10.363. de
2001.

A questão que se coloca é saber se o prazo de
que trata o art. 1º da Lei nº 9.871, de 1999, expirado
em 31 de dezembro de 2002, após sucessivas prorro
gações, pode agora ser prorrogado pela proposição
em tela.

Entendemos que sim, com fundamento em pre
cedente legislativo representado pela prorrogação da
vigência da Lei nº 9.311, de 24de outubro de 1996, no
texto do art. 84 da Carta Política, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de
2002.

Em seus contornos jurídicos, a situação é seme
lhante. Tratava-se, na emenda, de assegurar a cobran
ça da contribuição provisória sobre movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de natu
reza financeira - CPMF, prevista nos arts. 74,75 e 80, I,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
ADCT até 31 de dezembro de 2004, prazo este que fora
anteriormente prorrogado por trinta e seis meses, a

contar de 19 de março de 1999, data da publicação
da pela Emenda Constitucional nº 21.

Ao fazê-lo, a Emenda Constitucional nº 37, de
2002, prorrogou, textualmente, a vigência da Lei nº
9.311, de 24 de outubro de 1966, e suas alterações,
até a mesma data, ou seja, 31 de dezembro de 2004.

Eis o texto da aludida emenda, na parte que in
teressa ao exame da presente proposição:

"Art. 84. A contribuição provisória so
bre movimentação ou transmissão de valo
res e de créditos e direitos de natureza fi
nanceira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I,
deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será cobrada até 31 de dezem
bro de 2004.

§ 1º Fica prorrogada, até a data referi
da no caput deste artigo, a vigência da Lei
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
alterações."

A Lei nº 9.311, de 1966, alterada pela de nº
9.539, de 12 de dezembro de 1997, instituiu a
CPMF, incidente sobre fatos geradores verificados,
de início, no período de tempo correspondente a de
treze meses, contado após decorridos noventa dias
da data da publicação da lei (25/10/96). Sua edição
obedeceu a autorização contida no art. 74 da Cons
tituição Federal (E.C. nº 12/96). Ao prorrogar a
CPMF, por trinta e seis meses a contar de 19 de
março de 1999, a Emenda Constitucional nº 21 pror
rogou, igualmente, e por igual período, a vigência da
Lei nº 9.311, de 1996.

Portanto, quando da edição da Emenda nº 37,
de 2002, a Lei nº 9.311, de 1966, já estava com seu
prazo de vigência esgotado, no tocante à cobrança
da CPMF, pois fora alcançado pelo decurso do tem
po, fato este muito discutido e comentado à época,
tornando-se de conhecimento geral pela repercussão
que lhe foi dada pelos meios de comunicação.

Não se diga que a emenda constitucional é o
meio hábil para operar a prorrogação de lei ordinária
com vigência vencida. Nesse particular, não há qual
quer exigência de ordem constitucional sobre o as
sunto.

Nessa perspectiva, somos de opinião que o pro
jeto de lei em tela atende aos requisitos de constituci
onalidade e de juridicidade indispensáveis a sua nor
mal tramitação.

A técnica legislativa nele empregada não mere
ce reparos, estando em consonância com os ditames
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da Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada pela de
nº 107, de 2001.

Devendo esta Comissão pronunciar-se ainda
sobre o mérito da matéria, que se relaciona com re
gistros públicos, somos pelo seu acatamento.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
nº 7.474, de 2002, e, no mérito, pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2003. - De
putado Osmar Serraglio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nº 7.474/2002, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Osmar Serraglio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza

Denise Fr08sard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 7.510-8, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS N2 192/02
Ofício (Sf) 1478/2002

Denomina "Aeroporto de Joinville 
Lauro Carneiro de Loyola" o Aeroporto
de Joinville, no Estado de Santa Catari
na; tendo pareceres: da Comissão de Vi
ação e Transportes, pela aprovação, com
substitutivo (relator: Deputado. Marcelo
Guimarães Filho); e da Comissão de Edu-

cação e Cultura pela aprovação deste, e
do substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes (relator: Deputado. João
Matos).

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes Educação e Cultura Constitui
ção e Justiça e de Redação (Artigo 54
RICO).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas· Comissões 
Art. 24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto

I - Relatório

Este projeto de lei, de autoria do Senado Fede
ral, objetiva atribuir ao aeroporto de Joinville, o nome
do ex-deputado federal, médico, professor e empre
sário Lauro caneiro de Loyola.

Esgotado o prazo regimental não foram apre
sentadas emendas à proposição.

11 - Voto do Relator

A atribuição de nomes de aeroportos é prevista
em norma específica: a Lei Nº 1.909, de 21 de Julho
de 1953 prevê que os aeroportos terão o nome da lo
calidade em que sem encontram, podendo ser adicio
nado o nome de brasileiro que tenha prestado serviço
relevante à avaliação ou que esteja associado à fato
histórico de importância para o País..

Tal é, certamente, o caso do Dr. Lauro Carneiro
de Loyola, como bem demonstra a justificação do pro
jeto de lei ora analisado.

De fato, a argumentação apresentada traz so
bejas razões para que se possa apor o nome do ho
menageado ao aeroporto de Joinville. Dentre estas, a
de que este campo de pouso foi construído por em
presários do Vale do Itajaí, como resultado de campa
nha liderada pelo homenageado pela proposição.

Por estas razões nosso parecer é favorável ao
projeto de lei, na forma do substitutivo aprovado na
Comissão de Viação e Transportes, que compatibiliza
sua redação com a legislação vigente

Sala da Comissão, 23 de julho de 2003. - De
putado João Matos, Relator.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 7.51 0-A/2002, e o Substitutivo 1 da
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Comissão de Viação eTransportes, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado João Matos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Professora Raquel

Teixeira e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Biffi, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, César Bandeira, Chico
Alencar, Clóvis Fecury, Costa Ferreira, Eduardo Sea
bra, Fátima Bezerra, Gilmar Macha.do, HumbertoMi
chiles, tara Bernardi, Ivan Valente, João Matos, Ney
de Aparecida, Osvaldo Biolchi, PauloLima, Paulo Ru
bem Santiago, Rogério Teófilo, SeverianoAlves, De
ley, Dr. Francisco Gonçalves, Eduardo Barbosa, Ja
nete Capiberibe e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presi
dente no exercício da Presidência

PROJETO DE LEI Nº 70-8, DE 2003
(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Dispõe sobre a adição de ácido fóli
co na farinha de trigo e na farinha de mi
lho; tendo pareceres: da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela aprovação (relator:
Deputado. João Alfredo); e da Comissão
de Agricultura e Política Rural pela apro
vação deste e da emenda apresentada na
Comissão (relator: Deputado Nelson Mar
quezelli).

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
Agricultura e Polftica Rural; Economia,
Indústria, Comércio e Turismo;Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, /I

Publicação dó Parecer da Comissão de Agricul
tura e Política Rural

EMENDA Nº

PROJETO DE LEI Nº 70, DE 2003
(Do Sr. Dr. Rodolfo Pereira)

Dispõe sobre a adição de ácido fóli
co na farinha de trigo e na farinha de mi
lho.

Dê-se, ao artigo 1º do Projeto de Lei nº 70, de
2003, a seguinte redação

"Art. 1º. As farinhas de trigo, milho e
mandioca, produzidas e comercializadas no
território nacional, conterão obrigatoriamen
te ácido fólico.

§ 1º Nas embalagens de farinha de tri
go, milho e mandioca deverão ser impres
sas informações sobre a quantidade de áci
do fólico adicionada e sobre os benefícios e
efeitos, se houver, de suas propriedades.

§ 2º. O percentual de ácido fólico adici
onado às farinhas de trigo, milho e mandio
ca será estipulado pela Agência Nacional dle
Vigilância Sanitária - ANVISA ou por órgão
que a substitua, por determinação do Minis
tério da Saúde."

Justificação

Não podemos nos olvidar da importância da fari
nha de mandioca na dieta brasileira.

Seu uso diário por milhões de brasileiros é he
rança indfgena originária, usual nos engenhos escra
vagistas e incorporada pela dieta alimentare consa
grada mundialmente com ricas propriedades: Tiami
na (2.QOOmg), Riboflavina (1.25mg), Niacina
(13,00mg), Ferro (15,00mg) e Cálcio (500mg).

Quando se fala em farinha de mandioca no Nor
te e Nordeste brasileiro, logo se pensa em canaviais e
engenhos. Entretanto, muitos se esquecem da Casa
da farinha.

A Casa da Farinha ajudou a fixar o homem à ter
ra, transformando a mandioca num importante ali··
mento. O nortista e no nordestino, que herdaram dos
escravos que, por sua vez, herdaram dos fndios, ain
da produzem o "bijus" de mandioca (espécie de bolo),
que ainda é muito apreciado e difundido pela culinária
brasileira, inclusive para o exterior.

Observe-se, por pertinente, que esse valor vita
mfnico, encontrado fla mandioca, fez com que fos
sem diminutas as áreas de fome na Amazônia.

Os demais acréscimos visam tão-somente uma
melhor adequação redacional.

Portanto, considerando os aspectos históricos
ainda presentes em nossa dieta diária, não podemos
deixar de incluir a farinha de mandioca nesta bela ini
ciativa do deputado Luiz Antonio Fleury.

Sala das, 6 de agosto de 2003. - Dr. Rodolfo
Pereira, Deputado Federal, PDT/RR



47762 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilus
tre Deputado Luiz Antonio Fleury, determina a adição
obrigatória de ácido fólico às farinhas de milho e de
trigo produzidas e comercializadas no território nacio
nal; atribui penas pecuniárias aos infratores e propõe
que tais alimentos, se apreendidos em razão do des
cumprimento dessa determinação, seja adicionado
do referido complemento e destinado a programas fe
derais de combate à fome.

Justificando sua iniciativa, o Autor disserta so
bre a importância do ácido fólico na prevenção das
malformações congênitas no ser humano - que
abrangem defeitos de fechamento do tubo neural (mi
elomeningocele) e da fenda lábio-palatina, malforma
ções cardíacas e renais. Esclarece que a adição de
ácido fólico nas farinhas é recomendada pela Organi
zação Mundial de Saúde e pela Organização Pana
mericana de Saúde e comenta a experiência estadu
nidense de redução à metade dos casos de mielome
ningocele. Menciona solicitação da Associação de
Assistência à Criança Deficiente, entidade sem fins
lucrativos, no sentido de se tornar obrigatória, em
nosso País, a adição do referido complemento. pre
vendo resultados altamente positivos, no sentido de
evitar-se o sofrimento de milhares de recém-nascidos
e de reduzir-se o montante de recursos destinados ao
tratamento de doenças congênitas.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias aprovou unanimemente a
proposição, nos termos do parecer do Relator, em
reunião realizada em 25 de junho de 2003. Na se
qüência estabelecida no despacho de distribuição,
o projeto - que tramita ao amparo do art. 24, 11, do
Regimento Interno - ainda deverá ser apreciado
por esta Comissão de Agricultura e Política Rural;
pela Comissão de Economia, Indústria, Comércio
e Turismo e, quanto aos aspectos estabelecidos
no art. 54 do RICO, pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

No decorrer do prazo regimental, nesta Comis
são, foi apresentada a Emenda nº 01/2003, de autoria
do Deputado Rodolfo Pereira, propondo nova reda
ção ao art. 1º do projeto. O acréscimo da farinha de
mandioca, dentre aquelas que deverão ser adiciona
das de ácido fólico, é a principal contribuição dessa
emenda.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Dedicando-nos ao exame do Projeto de Lei nº
70-A, de 2003, quanto ao mérito, observamos que o
mesmo determina a adição obrigatória de ácido fólico
às farinhas de milho e de trigo produzidas e comercia
lizadas no território nacional, enquanto a emenda nº
01/2003, com pertinência, estende essa prática à fari
nha de mandioca.

Produzir alimentos de excelente qualidade, que
concorram para a preservação da saúde do público
consumidor, é função inequívoca da agroindústria ali
mentícia. A adição de ácido fólico a esses alimentos
poderá trazer um grande benefício ao País, sendo ob
jeto de recomendação por parte de organizações in
ternacionais de saúde. Ademais, já é prática comum
em outros países, com resultados alvissareiros. A
agricultura brasileira, fornecedora das matérias-pri
mas para a fabricação das farinhas vegetais em ques
tão, só tende a beneficiar-se de uma medida como
esta.

Com base no exposto, votamos pela aprova
ção do Projeto de Lei nº 70-A, de 2003, e da emenda
nº 01/2003.

Sala da Comissão,27 de agosto de 2003. - Depu
tado Nelson Marquezelli, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei nº 70-A/2003, e a EMC 1/2003
CAPR, apensada, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Nelson Marquezelli.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Waldemir Moka - Presidente, Silas Brasileiro e

Abelardo Lupion - Vice-Presidentes, Adão Pretto,
Assis Miguel do Couto, B. Sá, Benedito de Lira, Car
los Dunga, Cezar Silvestri, Confúcio Moura, Elimar
Máximo Damasceno, Érico Ribeiro, Francisco Turra,
Helenildo Ribeiro, José Carlos Elias, Josias Gomes,
Josué Bengtson, Kátia Abreu, Leandro Vilela, Leo
nardo Monteiro, Leonardo Vilela, Luci Choinacki, Luis
Carlos Heinze, Moacir Micheletto, Nelson Marquezel
li, Odair, Odílio Balbinotti, Orlando Desconsi, Renato
Casagrande, Roberto Balestra, Roberto Pessoa, Ro
mel Anizio, Ronaldo Caiado, Welinton Fagundes, Zé
Gerardo, Zé Lima, Adauto Pereira, Fábio Souto, Hele
no Silva, José Múcio Monteiro, Jovino Cândido, Mar
celino Fraga, Mário Heringer, Nelson Meurer, Pedro
Chaves, Rubens Otoni e Vignatti.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Waldemir Moka, Presidente.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47763

PROJETO DE LEI Nº 77-A, DE 2003
(Do Sr. Bernardo Ariston)

Autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa de Cultura Familiar (PCF) e dá
outras providências; tendo parecer da
Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação (relatora: Dep. Iara Bernardi).

Despacho: Às Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto; Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção e Cultura

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
deputado Bernardo Ariston, objetiva ampliar o escopo
de Programa Fome Zero, do governo federal, medi
ante a autorização para que o Poder Público crie o
Programa de Cultura Familiar (PCF) em todo o territó
rio nacional. Referido programa deverá distribuir li
vros, de autores brasileiros, ao público beneficiário do
Programa Fome Zero, como forma de estimular o sa
lutar hábito da leitura às famílias de baixa renda.

A tramitação dá-se conforme o art. 24, inciso II
do Regimento Interno desta Casa, sendo conclusiva
a apreciação por parte da Comissão de Educação e
Cultura.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram apresentadas emen
das ao Projeto. Cabe-nos, agora, por designação da
Presidência da CECD, a elaboração do parecer, onde
nos manifestaremos acerca do mérito educativo e
cultura da proposição.

É o relatório

11- Voto da Relatora

Por força de nossa formação histórico-social, o
Brasil constitui, ainda hoje, uma sociedade marcada
por profundas desigualdades e contradições socia~s,

que se fazem presentes, também, no mundo da cultu
ra. Durante grande parte de nosso processo histórico,
a cultura foi apanágio das classes dominantes, restri
ta ao campo das belas-artes, da filosofia, das letras e
sinônimo de crescimento e erudição.

A partir dos anos 70 do século passado, com o
avanço teórico-metodológico das ciências sociais,
em especial a história e a antropologia, a cultura pas
sou a ser encarada como direito de todo cidadão e

não mais como privilégio de poucos. A Carta Magna
de 1988, de forma pioneira, encampou esse conceito,
insculpindo no texto constitucional, o Princípio da Ci
dadania Cultural: "O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais". (art. 215, ca
put).

O projeto de lei em análise vem corroborar com
esse princípio ao autorizar o Poder Executivo à cria
ção do Programa de Cultura Familiar (PCF), no âmbi
to do Programa Fome Zero. Como sabemos, esse
programa governamental objetiva combater o proble
ma da fome e desnutrição de brasileiros das famílias
carentes, mediante o desenvolvimento de políticas
estruturais, políticas específicas e políticas locais de
combate à fome.

As políticas estruturais são políticas abrangen
tes que objetivam atingir a raiz do problema da fome e
da pobreza e contemplam as seguintes ações: gera
ção de emprego e renda, previdência social universal,
incentivo à agricultura farniliar, intensificação da refor
ma agrária, bolsa-escola e renda mínima e segurança
e qualidade dos alimentos. E essas políticas estrurais
de combate à fome, o projeto de lei pretende acres
centar o Programa de Cultura Familiar (PCF), que
consistirá na distribuição gratuita de livros de autores
brasileiros aos ao público beneficiário do Programa
Fome Zero, como forma de contribuir para o fim do
analfabetismo funcional e estimular o hábito da leitura
nas famílias de baixa renda.

Como o Programa Fome Zero, o Governo do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende resga
tar a dignidade de inúrneras famílias brasileiras da
condição de extrema pobreza em que vivem, ao tem
po em que possibilita0 alcance da cidadania a uma
massa de excluídosdos direitos sociais. Não há como
negar que o exercício da cidadania passa, necessari
amente, pelo acesso à cultura e à informação, não há
mais como conviver com brasileiros analfabetos e
sub-escolarizados, que nunca tiveram acento nos
bancos escolares e acesso à cultura letrada. O Pro
grama de Cultura Farniliar (PCF), integrado às dema
is políticas estruturais dó Fome Zero, vai nessa dire
ção, razão pela qual manifestamo-nos pela aprova
ção do Projeto de Lei nº 77, de 2003.

Para concluir e por se tratar de matéria afeta à
área da cultura, ao tempo em que quebramos a rigi
dez da linguagem jurídica, gostaríamos de deixar re
gistrado, neste parecer, um trecho de uma música
brasileira, que sintetiza o Princípio da Cidadania Cul
tural e o pensamento daqueles que, como eu, consi-



I - Relatório

O Projeto de Lei nº 176, de 2003, de autoria do
nobre Deputado Pompeo de Mattos, intenta criar res
trições à exportação de couro bovino nos estados
bruto e "wetblue". Objetiva, com sua transformação
em lei, contribuir para a elevação da competitividade
do setor coureiro brasileiro e para a agregação de va
lor à exportação de produtos que utilizam esta maté
ria-prima.

Propõe que fique proibida a exportação de cou
ros "crus, salgados e piquelados" e de couros "wet
blue" para os países que adotem "idêntica restrição".

Propõe, ainda, o Projeto de Lei em comento
que incida, sobre a exportação dessas matérias-pri~
mas, Imposto de Exportação com alíquota não inferi
or a 10%, obrigando-se o Poder Executivo a elevar a
alíquota sempre que as condições de competitividade
do couro brasileiro necessite de tal medida, para
equalização.

Apresentado em Plenário em 25 de fevereiro do
corrente ano, o Projeto de Lei foi distribuído às Co
missões de Agricultura e Política Rural; Economia,
Indústria, Comércio e Turismo; Finanças e Tributa
ção; e d~ Constituição e Justiça e de Redação (nesta,
para efeitos do art. 54 do Regimento Interno). Por ha
ver sido distribuída sob a égide do art. 24, 11 do Regi
mento, a proposição está sujeita à apreciação conclu
siva das Comissões.

Nesta CAPR, esgotado o prazo regimental, não
foram apresentadas emendas à proposição.

Previamente à apresentação do voto, este Rela
tor articulou, com a Assembléia Legislativa do Rio
Grande Sul, a realização de Audiência Pública sobre
o tema, envolvendo a cadeia produtiva naquele Esta
do. Os resultados daquele evento foram incorporados
pelo Relator, para fins de elevação do nível de infor
mação que orientou este parecer. Com a mesma fina
lidade, promovemos, com o decisivo apoio do Sr. Pre
sidente desta CAPR, a realização de Audiência Públi
ca para, especificamente, debater o tema com os di
versos segmentos da cadeia produtiva das várias re
giões do País. Referida reunião foi realizada no dia 12
de junho de 2003, contando com a participação de
três palestrantes e seis convidados, a saber:

Palestrantes
CARLOS GASTALDONI- Secretário de Desen

volvimento da Produção do Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior;

Dispõe sobre restrições à exporta
ção de couro no estado bruto e no estado
"wetblue" e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Agricultura e Po
lítica Rural, pela aprovação, com substitu
tivo (relator: Dep. Francisco Turra).

Despacho: Às Comissões Deagricul
tura e Política Ruraleconomia Indústria Co
mércio e Turismo Finanças' e Tribut~ção
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, II

PROJETO DE LEI Nº 176-A, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)
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dera a cultura um importante vetor para a superação Publicação do Parecer da Comissão de Agricul
da exclusão social em nosso País: tura e política Rural

Você tem fome de quê?
A gente não quer só comida
A gente quer comida, diversão e arte
A gente não quer só comida
A gente quer saída para qualquer parte
A gente não quer só comida
A gente quer bebida, diversão, balé"
("Comida", de Arnaldo Antunes, Marcelo Fro

mes e Sérgio Brito)
Sala da Comissão, 12 de agosto de 2002. - De

putada Iara Bernardi, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 77/2003, nos termos do Parecer da
Relatora, Deputada Iara Bernardi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Jonival Lucas Juni

or, Professora Raquel Teixeira e Lobbe Neto 
'{ice-Presidentes, Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi,
Atila Lira, Bonifácio de Andrada, Carlos Abicalil, Cel
cita Pinheiro, César Bandeira, Chico Alencar, Clóvis
Fecury, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Fátima Be
zerra, Gilmar Machado, Humberto Michiles, Iara Ber
nardi, Ivan Valente, João Matos, Marinha Raupp,
Osvaldo Biolchi, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Paulo
Rubem Santiago, Rogério Teófilo, Severiano Alves,
Colombo e Janete Capiberibe.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Gastão Vieira, Presidente.

~ ~- ~----~~- ~---- -- --~- ~--~- - -------~~ ------



11 - Voto do Relator

Convidados
ANTENOR DE AMORIM NOGUEIRA - Presi

dente do Fórum Nacional Permanente da Pecuária de
Corte - Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil- CNA;

ADIMAR SCHIEVELBEIN - Consultor da Asso
ciação Brasileira das Indústrias de Calçados 
ABICALÇADOS;

AUGUSTO SAMPAIO COELHO - Presidente
do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil 
CICB;

ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO - Represen
tante do Sindicouros e Sindipeles;

ÊNIO MARQUES PEREIRA- Diretor-Executivo
da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras
de Carnes;

EMíLIO CARLOS BITIAR - Representante do
Sindicurtume - Goiás.

É o Relatório.

Oportuna e bem fundamentada a proposta do
ilustre Deputado Pompeo de Mattos. Ela vem ao en
contro do interesse maior da indústria processadora
de couros, da economia brasileira e da geração de di
visas de exportação além de, indiretamente, trazer
benefícios ao pecuarista.

Ao criar restrições à exportação, exigindo reci
procidade dos países parceiros comerciais, no que se
refere ao comércio internacional de couros, e ao insti
tuir de forma permanente um Imposto de Exportação
para esses produtos, o Projeto de Lei criaria adequa
da e válida proteção ao setor de transformação agro
industrial, com benefícios a se estenderem por vários
segmentos do setor privado e,também, do setor pú
blico, que obterá maior volume de arrecadação de im
postos.

Não restam dúvidas de que o principal benefi
ciário desta proposição é o setor calçadista e a indús
tria de manufaturados de couro. E, obviamente, a so
ciedade brasileira em geral, que verá mais empregos
sendo gerados e maior volume de divisas, como de
corrência da maior agregação de valor às nossas ex
portações. Mas, deve-se registrar também, os produ
tores rurais serão beneficiados, tendo em vista que o
fortalecimento do setor agroindustrial eleva as condi-
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CÉLIO BROVINO PORTO - Chefe de Gabinete do ções gerais da cadeia produtiva, ainda mais quando
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; se aprimora a percepção brasileira, nos últimos anos,

MÁRIO MUGNAINI JÚNIOR - Secretário da da indissociabilidade dos vários elos integrantes da
Câmara de Comércio Exterior do Ministério do De- cadeia produtiva do agronegócio.
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A relevância do tema, a complexidade de sua

análise em decorrência dos intrincados aspectos eco
nômicos envolvidos ao longo da cadeia produtiva, a
diversidade de interesses e a certeza de que, pelo de- ~

bate e pelo diálogo se poderá chegar às melhores de
cisões para o Brasil e, ainda, a convicção de que o /0
cus apropriadopara a realização de tal negociação é
o Congresso Nacional, impeliram o relator a propor, à
CAPR, a realização de Audiência Pública, na qual fo
ram ouvidas as opiniões de todos os segmentos da
cadeia produtiva e dos setores governamentais com
ela envolvidos.

Dos intensos e produtivos debates que logra
mos obter naquela oportunidaderestou-nos uma con
vicção absoluta: é importante, sim, para o Brasil, de
ter o poder de criar restrições à exportaçãode couros
em estado bruto ou "wetblue", como parte de uma po
lítica industrial ativa, deocllpação do parqueindustri
ai interno e agregação de valoràs exportações, o que
ilustra o acerto do nobre autor da proposição, ao
apresentá~la à apreciação desta Casa Legislativa.

Restamos absolutamente convencidos da ne
cessidade deo País exercer, altiva e soberanamente,
com firmeza e eficiência, a imposição de restrições às
exportações, como forma de não apenas proteger
sua indústria nacional mas, sobretudo, gerar mais
empregos e agregar valor às exportações.

No entanto, tambémestamos c?nvictos de que
não é conveniente, para o País, ter disposições desta
ordem, mandatórias, disposfas. em lei. .. Quero dizer
que, ao se dispor em lei que se aplicará imposto de
importação, estaríamos como· que "engessando" o
Poder Executivo, obrigando~o a assimproceder, mes
mo quando as circunstâncias não o recomendassem.

Ademais, parece-nos que a instituição das res
trições às exportações dfJformaexplíbita e obrigató
ria,em lei, poderia significar umpotencialde conten
ciosos no âmbito dos tratados comerciais, dentre os
quais aquele regido peláOrganização Mundial do Co
mércio.

Assim, ao recepcionar como válidos, oportunos
e adequados os argumentos emdefesa da instituição
das restrições, ouso transformá-los em norma não
mandatória, senão que autorizativa. Desta forma, au
torizando o Poder Executivo a implantar as restrições
no momento em que seja mais conveniente para os
interesses da economia pátria, julgo que o Congresso
Nacional estaria dando a necessária flexibilidade à
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aplicação da norma, embora sinalizando para a exis
tência de instrumentos que permitem elevar a compe
titividade da indústria nacional e que podem ser apli
cados, se necessários, em defesa do parque industri
al aqui instalado.

Opto, portanto, pela apresentação de Substituti
vo em que, mantendo os aspectos principais da pro
posta do nobre Deputado Pompeo de Mattos, trans
formo-a em Projeto de Lei autorizativo, transferindo
ao Poder Executivo o poder e a responsabilidade de
identificar o momento de aplicar, ou não, as restrições
que aqui lhe são autorizadas.

Voto, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n°
176, de 2003, na forma do Substitutivo que apresento.

Sala da Comissão, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Francisco Turra, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE lEI
Nº 176, DE 2003

Dispõe sobre restrições à exporta
ção de couro no estado bruto e no esta
do "wetblue" e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta
Art. 1Q Art. Fica o Poder Executivo autorizado a

estabelecer restrições à exportação de couro bovino
no estado bruto e no estado "wetblue", quando a ad
ministração da política industrial assim o recomendar.

Art. 2º As restrições a que se refere o art. 1º se
rão aplicadas às exportações de couros bovinos crus,
salgados ou piquelados (NCM 4101.20, 4101.50 e
4101.90) e de couros bovinos "wetblue" (NCM
4104.11 e 4104.19) e poderão ser dos seguintes ti
pos:

I -, vedação de exportação para os países que
proíbem a exportação de couros;

11 - imposição de Imposto de Exportação.
Art. 3º A aplicação das restrições dispostas por

esta Lei será orientada pela necessidade da política
industrial, objetivando a equalização da competitivi
dade do produto nacional frente aos concorrentes no
mercado internacional.

Art. 4º A imposição das restrições será tempo
rária, devendo durar o tempo necessário para a equa
lização de oportunidades comerciais no mercado ex
terno e será implantada mediante consultas aos di
versos subsetores componentes da cadeia produtiva
do couro.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Francisco Turra, Relator.

~~~--~~~~~~-~-~~ ~~-~~---~~~~

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei nº 176/2003, com substitutivo,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Francis
co Turra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Waldemir Moka - Presidente, Silas Brasileiro e

Abelardo Lupion - Vice-Presidentes, Adão Pretto,
Assis Miguel do Couto, B. Sá, Benedito de Lira, Car
los Dunga, Cezar Silvestri, Confúcio Moura, Elimar
Máximo Damasceno, Érico Ribeiro, Francisco Turra,
Helenildo Ribeiro, José Carlos Elias, Josias Gomes,
Josué Bengtson, Kátia Abreu, Leandro Vilela, Leo
nardo Monteiro, Leonardo Vilela, Luci Choinacki, Luis
Carlos Heinze, Moacir Micheletto, Nelson Marquezel
li, Odair, Odílio Balbinotti, Orlando Desconsi, Renato
Casagrande, Roberto Balestra, Roberto Pessoa, Ro
mel Anizio, Ronaldo Caiado, Welinton Fagundes, Zé
Gerardo, Zé Lima, Adauto Pereira, Fábio Souto, Hele
no Silva, José Múcio Monteiro, Jovino Cândido, Mar
celino Fraga, Mário Heringer, Nelson Meurer, Pedro
Chaves, Rubens Otoni e Vignatti.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Waldemir Moka, Presidente.

PROJETO DE lEI Nº 378-B, DE 2003
(Da Sra. Laura Carneiro)

Declara Patrono da Geografia Nacio
nal o geógrafo Milton Santos; tendo pare
ceres: da Comissão de Educação, Cultu
ra e Desporto, pela aprovação (relator:
Dep. lobbe Neto) e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relatora: Deputado
Sandra Rosado).

Despacho: Às Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 378, de 2003, declara patro
no da Geografia Nacional o geógrafo Milton Santos.

A Comissão de Educação; Cultura e Desporto
aprovou o Projeto, unanimemente.

---_._-_.- -~ _._-~ ~~ ~~--~_._~--~---~~
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Chega em seguida a matéria a esta Comissão,
onde se lança o presente parecer.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Consoante o disposto na alínea a do inciso 111 do
art. 32 do Regimento Interno desta Casa, cabe a esta
Comissão examinar os projetos, quanto à constitucio
nalidade, à juridicidade e técnica legislativa.

Não há óbice a iniciativa de Parlamentar, na ma
téria.· Essa tem relevância nacional e é constitucional,
jurídica e de boa técnica.

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu
cionalidade, juridicidadee boa técnica do Projeto de
Lei nº 378, de 2003.

Sala da Comissão, 31 de julho de 2003. - Depu
tada Sandra Rosado, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 378-A/2003,
nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Sandra
Rosado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Cos
ta, Colbert Martins, Darci Coelho, Edna Macedo, IIdl~u

Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Mentor, Júlio Delgado, MarcE,lo
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Pau
lo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Couti
nho, Átila Lira, Coriolano Sales, Fernando de Fabi
nho, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro,
José Pimentel, Mauro Benevides, Paulo Afonso, Ri
cardo Barros, Rogério Teófilo, Washington Luiz e
Wellington Roberto.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 433~A, DE 2003
(Da Sra. Mariângela Duarte)

Altera a Lei n!! 9.394, de 20 de de~

zembro de 1996, modificada pela Lei nº
10.639, de9 de janeiro de 2003, que esta
belece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir, no currículo oficial
da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da
temática "História e Cultura Afro~Brasilei~

ra e Indígena"; tendo parecer da Comis~

são de Educação e Cultura, pela aprova
ção (relatora: DEP. FÁTIMA BEZERRA).

Despacho: Às Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto; Constituição e Jus
tiça e de Redação (ArT. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto

I - Relatório

O Projeto de Lei N° 433 de autoria da Deputada
Mariângela Duarte propõe alteração na Lei W 10.6:::-19
de 09 de janeiro de 2003 que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir, no currículo
oficial da Rede de Ensino, a obrigatoriedade da temáti"
ca "História e Cultura Afro-brasileira e Indígena".

11 - Voto do Relator

A população indígena foi um dos principais ele
mentos na formação da sociedade brasileira. No co
meço do século XVI a população indígena chegava a
5 milhões de indivíduos. Atualmente, os dados mais
otimistas disponíveis falam de apenas 325.652 índi
os, distribuídos em cerca de 215 etnias, que falam
cerca de 170 línguas distintas. Acaracterística princi
pal da população indígena do Brasil é a sua grande
heterogeneidade cultural.

É expressiva a presença de elementos da cultu
ra e modos de vida indígenas no dia-a-dia dos brasile
iros embora convivamos historicamente com a invisi
bilidade dos valores tradicionais da cultura indígena.
São exemplos desta presença a nomenclatura de lu
gares, pessoas, plantas e animais; a culinária brasile
ira deve muito à cultura indígena; a medicina popular
teve origem no recurso à chás, infusões e emplastros
feitos de plantas medicinais nativas; a rede, que com
põe o imaginário de um cenário idílico do nordeste
brasileiro; o folclore brasileiro é composto por muitas
danças, canções e lendas originadas da cultura indí-
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gena; O rico artesanato produzido pelos diversos gru
pos indígenas para além de sua utilização prática ex
pressam sua cosmologia e visão de mundo.

A riqueza desta herança decorre da heteroge
neidade que caracteriza sociedades indígenas e esta
pequena amostra revela o grau de intercessão entre
as culturas e como o elemento indígena foi funda
mentai para a formação social brasileira. Infelizmente
a presença desses elementos na nossa cultura vem
sendo historicamente ignorada. As novas gerações
não têm acesso a essas informações, especialmente
através da escola. Contudo, tal como aconteceu com
outras minorias étnicas em outras partes do planeta,
a cultura indígena resistiu e apesar de todas as difi
culdades sobreviveu. Passados 500 anos é uma cul
tura presente e parte integrante da nossa identidade
cultural, o que reclama de nós a adoção de medidas
que levem à divulgação de sua rica diversidade, res
gatando assim esta dívida histórica, via sua integra
ção efetiva nos currículos escolares.

O Projeto de Lei da nobre deputada Mariângela
Duarte é oportuno para esta reflexão sobre a impor
tância da cultura indígena e das culturas tradicionais
na construção de nossa identidade. De acordo com
Sérgio Buarque de Holanda, "sem os índios, os portu
gueses não poderiam viver no planalto, com ele não
poderiam sobreviver em estado puro. Em outras pala
vras, teriam de renunciar a muitos dos seus hábitos
hereditários, de suas formas de vida e de convívio, de
suas técnicas, de suas aspirações e, o que é bem
mais significativo, de sua linguagem. E foi, em reali
dade, °que ocorreu"

Portanto, a cultura brasileira é resultante da
integração de culturas indígena, negra e portugue
sa. Esta diversidade cultural está, sem dúvida, na
raiz de nossa riqueza como nação. Os estudiosos
da cultura afirmam a importância da fio condutor da
tradição como elemento de ligação entre as gera
ções. A escola tem um papel fundamental a desem
penhar como instrumento de transmissão desse pa
trimônio cultural, que deve ser passado de geração
a geração, de modo a garantir sua sobrevivência
através dos tempos.

Este projeto vem possibilitar o resgate da dívida
social para com a população indígena, ao tempo em
que dá visibilidade aos elementos tradicionais da sua
cultura e oportuniza a retomada dos fios da tradição,
via transmissão de todo esse patrimônio cultural para
as novas gerações.

Pelas razões expostas, somos de parecer favo
rável à aprovação do Projeto de Lei de N° 433.

Sala da Comissão, 1 de Julho de 2003. - Depu
tada Fátima Bezerra, Relatora.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente do
Projeto de Lei nº 433/2003, nos termos do Parecer da
Relatora, Deputada Fátima Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Jonival Lucas Juni

or, Professora Raquel Teixeira e Lobbe Neto 
Vice-Presidentes, Alice Portugal, Antônio Carlos Biffi,
Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Carlos Abicalil, Cel
cita Pinheiro, César Bandeira, Chico Alencar, Clóvis
Fecury, Costa Ferreira, Eduardo Seabra, Fátima Be
zerra, Gilmar Machado, Humberto Michiles, Iara Ber
nardi, Ivan Valente, João Matos, Marinha Raupp,
Osvaldo Biolchi, Paulo Kobayashi, Paulo Lima, Paulo
Rubem Santiago, Rogério Teófilo, Severiano Alves,
Colombo e Janete Capiberibe.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Lobbe Neto, Vice-Presidente no exercício
da Presidência.

PROJETO DE LEI W" 501-A, DE 2003
(Do Sr. Beto Albuquerque)

Cria o Programa Nacional de Primei
ro Crédito para a Juventude Rural 
PRONAJUR; tendo parecer da Comissão
de Agricultura e Política Rural, pela apro
vação deste, e do de n2 859/03, apensa
do, com substitutivo (relator: Dep. Lean
dro Vilela).

Despacho: Às Comissões de Agricul
tura e Política Rural Finanças e Tributação
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24 li.

Publicação do Parecer da Comissão de Agricul
tura e Política Rural

I - Relatório

Chega-nos para ser apreciado o Projeto de Lei
nº 501, de 2003, de autoria do Sr. Deputado Beto
Albuquerque, que cria o Programa Nacional de Pri
meiro Crédito para a Juventude Rural- PRONAJUR.

Na justificação, o autor do projeto informa que o
referido programa tem como objetivo financiar as ati
vidades agropecuárias, a silvicultura, o turismo rural,
o artesanato rural e a aqüicultura, onde ocorre o em
prego direto da força de trabalho do jovem rural e sua
família. É uma linha de crédito específica para jovens

, -, ----'--' -------
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rurais, com idade entre 18 e 32 anos, que visa a pos
sibilitar investimentos, custeio, formação, capacita
ção técnica e aquisição de terra.

Foi aberto prazo regimental para a apresenta
ção de emendas, nesta Comissão. No entanto, esgo
tou-se o prazo sem que fossem apresentadas emen
das ao Projeto de Lei.

Ao Projeto de Lei nº 501 , de 2003, do Sr. Depu
tado Beto Albuquerque, foi apensado o Projeto de Lei
nº 859, de 2003, deautoria do Sr. Deputado Orlando
Desconsi, que institui o "Programa Nacional do Pri
meiro Crédito para o/a Jovem Rural e dá outras provi
dências".

Esta Comissão de Agricultura e Política Rural é
o primeiro órgão técnicoda Câmara dos Deputados a
proceder à apreciação das mencionadas proposi
ções, quanto ao mérito. De acordo com o despacho
da Mesa, serão examinadas, em seguida, pela Co
missão de Finanças e Tributação, e de Constituição e
Justiça e de Redação.

11- Voto do Relator

A iniciativa do ilustre autor reveste-se de impor
tância especial.

De fato, de acordo com o Censo demográfico do
IBGE, a população rural brasileira está estimada em
32 milhões de habitantes. De zero a 9 anos, são 7,4
milhões; de 10 a 19 anos, 7,3 milhões e de 20 a 29
anos, 5,0 milhões de habitantes. Portanto, o progra
ma que se deseja criar, terá, de imediato, um públi
co-alvo de mais de 5 milhões de jovens agricultores.
E, nos próximos dez anos, estarão aptos a entrar no
mercado de trabalho mais 7,3 milhões de jovens.

A propostade criação do Programa Nacional de
Primeiro Crédito para a Juventude Rural 
PRONAJURapresenta-se, portanto, como mais uma
entre tantas outras iniciativas legislativas, que têm
como escopo oferecer linhas de crédito que possam
fomentar odesenvolvimento das famílias dos peque
nos agricultores.

A exemplo dos anunciados projetos de primeiro
emprego, a proposição tem como meta atender ao
agricultor jovem, dando-lhe a oportunidade de acesso
ao crédito rural.

Neste sentido, quanto ao mérito agrário, mani
festamos nosso voto de louvor à proposição, saben
do-se meritórío.o seu objetivo. De fato, reproduzindo
a afirmação do autor em sua justificação, "a juventude
tem urna importância vital para o futuro da agricultura
familiar no Brasil, mas há algum tempo tem estado à
margem das principais políticas públicas adotadas

pelos governos, principalmente em relação ao acesso
ao crédito, vital como elemento de estímulo a perma
nência no campo, e a busca de melhores condições
de produção".

O Projeto de Lei nº 859, de 2003, apensado, ob
jetiva, damesma forma, criar um programa de financi
amento ao jovem agricultor, tendo dispositivos seme
lhantes. Merece, igualmente, nosso reconhecimento,
quanto ao mérito agrícola.

No entanto, ambasas proposições especificam
limites e tetos de financiamentos, que, no decorrer
dos anos, poderão sofrer desvalorização, em virtude
da aceleração da espiral inflacionária.

Outros dispositivos, que se referem aos aspec
tos orçamentários e constitucionais, devem ser exa
minados no âmbito das Comissões de Finanças e Tri
butação e de Constituição e Justiça e de Redação.

A esta Comissão de Agricultura e Política Rural
compete examinar, apenas, as matérias que dizem
respeito à sua área de atuação, qual seja o mérito
agrícola e agrário da proposição.

No entant(), estamos oferecendo à apreciação
deste nobre colegiado um substitutivo, que aperfei
çoa as proposições em apreço, harmoniza os textos
originais e promove as correções, que, no nosso en
tendimento, se fazem necessárias.

Diantedo exposto, nosso voto épela aprovação
do Projeto de Lei nº501, de 2003, e do Projeto de LI9i
nº 859, de 2003, apensado, na forma do substitutivo
anexo.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2003. - De
putado Leandro Vilela, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N2 501, DE 2003

(Apenso Pl Nº 859, de 2003)

Cria o Programa Nacional de Primei
ro Crédito para a Juventude Rural
(PRONAJUR).

O Congresso Nacional decreta

Art. 1º Fica instituído o "Programa Nacional de
Primeiro Crédito para a Juventude Rural 
PRONAJUR", destinado a dar condições para a fixa
ção da juventude no meio rural e proporcionar os re
cursos necessários para a iniciação da produção
agrícola.

Art. 2º O programa terá por finalidade financiar
as atividades agropecuárias, a silvicultura, o turismo
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rural, o artesanato rural e a aqüicultura, com base nos
princípios da agroecologia e da agricultura orgânica,
nas seguintes modalidades:

I - Custeio: financiamento dos benefi
ciários com base em projeto específico que
demonstre as necessidades para o custeio
da produção;

11 - investimento: financiamento da im
plantação, ampliação ou modernização da
infra-estrutura de produção e serviços na
propriedade rural;

111 - aquisição de terra: financiamen
to para aquisição de terra por jovens que
não possuam propriedade.

Art. 3º São beneficiários do
PRONAJUR os jovens rurais com idade de
18 (dezoito) anos e máxima de 29 (vinte e
nove) anos que não sejam proprietários de
imóveis e se enquadrem nas seguintes con
dições:

I - filhos de assentados através de
programas de reforma agrária;

II - jovens que tenham o trabalho fami
liar como base da exploração das atividades
na propriedade rural;

111 - jovens remanescentes de quilom
bos e descendentes de indígenas;

IV - jovens que exploram a terra na
condição de posseiros, meeiros, arrendatári
os, parceiros ou assalariados rurais;

§ 1º A liberação dos créditos exigirá projeto
técnico que demonstre a viabilidade técnica, econô
mica, ambiental e social do empreendimento.

§ 2º Para a consecução dos seus objetivos, o ór
gão executivo do PRONAJUR poderá celebrar convê
nios com sindicatos rurais, associações de produto
res, cooperativas, universidades, instituições de as
sistência técnica, extensão rural e formação profissio
nal dos Estados e Municípios.

Art. 4º Os limites de financiamento, os prazos de
carência e de liquidação, a fixação de um bônus de
adimplência, ou a isenção de taxas de juros, assim
como os critérios de garantia e outras cláusulas e
condições do empréstimo, serão estabelecidos pelo
órgão executivo do PRONAJUR.

Art.5º O fundo de financiamento do PRONAJUR
será constituído com recursos das seguintes fontes:

I - Orçamento Geral da União;

II - Fundo de Amparo ao Trabalhador
- FAT;

111 - Programa Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar - PONAF;

IV - Doações de entidades privadas
nacionais e internacionais.

Art. 6º Esta lei entra em vigor da data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 5 de agosto 2003. - Deputa
do Leandro Vilela, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei nº 501/2003, e o PL 859/2003,
apensado, com substitutivo, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Leandro Vilela.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Waldemir Moka - Presidente, Silas Brasileiro e

Abelardo Lupion - Vice-Presidentes, Adão Pretto,
Assis Miguel do Couto, B. Sá, Benedito de Lira, Car
los Dunga, Cezar Silvestri, Confúcio Moura, Elimar
Máximo Damasceno, Érico Ribeiro, Francisco Turra,
Helenildo Ribeiro, José Carlos Elias, Josias Gomes,
Josué Bengtson, Kátia Abreu, Leandro Vilela, Leo
nardo Monteiro, Leonardo Vilela, Luci Choinacki, Luis
Carlos Heinze, Moacir Micheletto, Nelson Marquezel
li, Odair, Odílio Balbinotti, Orlando Desconsi, Renato
Casagrande, Roberto Balestra, Roberto Pessoa, Ro
mel Anizio, Ronaldo Caiado, Welinton Fagundes, Zé
Gerardo, Zé Lima, Adauto Pereira, Fábio Souto, Hele
no Silva, José Múcio Monteiro, Jovino Cândido, Mar
celino Fraga, Mário Heringer, Nelson Meurer, Pedro
Chaves, Rubens Otoni e Vignatti.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Waldemir Moka, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 864-A, DE 2003
(Do Sr. Chico Alencar)

Dispõe sobre a prestação de contas
mensal das empresas que exploram ser
viços de pedágio nas rodovias da União;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relator: Dep. Cláudio Magrão).

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público; e
de Constituição e Justiça e de Redação
(ART. 54)
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Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

1- Relatório

A proposição visa obrigar as empresas conces
sionárias que exploram pedágio em rodovias federais
a publicarem mensalmente, no Diário Oficial da
União, suas receitas e despesas, sob pena de multa
no valor de cinqüenta mil UFIR.

Da justificativa do projeto consta que a Lei n.º
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos, exige, em ser art. 23, a publicação
de demonstrações financeiras periódicas da conces
sionária, sem, todavia, indicar a periodicidade. O Au
tor da proposta atribui tal omissão ao caráter genérico
do referido diploma legal e afirma que o estado das
rodovias não condiz com o elevado preço cobrado
nos pedágios.

O prazo regimentalmente previsto transcorreu
sem que este Colegiado recebesse qualquer emenda
à proposição.

11 - Voto do Relator

Antes de mais nada, é preciso lembrar que o §
3.º do art. 9.º da Lei de Concessões assegura às con
cessionárias o direito de majorarem as tarifas em
caso de acréscimo de encargo posteriormente cele
bração do contrato administrativo ou mesmo à apre
sentação da proposta. Por tal razão, a obrigatorieda
de de publicação mensal das contas, caso viesse a
ser adotada, deveria ser aplicada apenas aos novos
contratos. Por tal razão, a norma aventada, caso
eventualmente instituída, deve ser incorporada ao di
ploma legal vigente - como dispõe, aliás, o inciso IV
do art. 7.º da Lei Complementar n.º 95, de 26 de feve
reiro de 1998, que veda que um mesmo assunto sE'ja
disciplinado por mais de uma lei.

No mérito, causam surpresa as críticas ao esta
do das rodovias federais sujeitas à cobrança de pedá
gio, pois são elas que oferecem melhores condições
de tráfego. De qualquer modo, a devida manutençào
das estradas, se não é, pode e deve ser exigida pelo
poder concedente. Nada leva a crer que a publicaçáo

mensal de receitas e despesas das concessionárias
contribuiria para melhorar o estado da malha viária ou
para reduzir o valor dos pedágios. Pelo contrário, a
imposição de normas despropositadas e a possibili
dade de imposição de multas elevadas tenderia a
provocar a majoração das tarifas, pois os custos dire
tos e eventuais seriam incluídos, já durante a fase de
licitação, nas propostas apresentadas pelas empre
sas. Aliás, caso o poder concedente entenda conve
niente a adoção de periodicidade mensal de presta
ção de contas, a legislação vigente já o autoriza a
fazê-lo. Todavia, se tal medida fosse eficaz, deveria
ser aplicada também às rodovias estaduais e munici
pais, já que a Lei de Concessões abrange as três es
feras de governo. Estranha-se, portanto, que a pro
posta se restrinja à esfera federal. Finalmente, cabe
lembrar que a Unidade de Referência Fiscal - UFIR
foi extinta pelo art. 29, § 3.º, da Lei n.º 10.522, de 19
de julho de 2002.

Em suma, conclui-se que, na hipótese ele even
tual acolhimento da proposta, ninguém seria benefici
ado, mas perderiam as concessionárias, constrangi
das a cumprir obrigação descabida, e os usuários das
rodovias, aos quais seriam transferidos os custos cor
respondentes.

Por todo o exposto, voto pela rejeição do Projeto
de Lei n.º 864, de 2003.

Sala da Comissão, 22 de julho de 2003. - Depu
tado Cláudio Magrão, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimementeo Projeto de Lei nº 864/2003,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Cláudio
Magrão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Sandro Mabel e Adauto Pereira - Vice-Presi
dentes, Daniel Almeida, Ora. Clair, Isaías Silvestre,
José Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picci
ani, Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardi
as, Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotil1,
Vicentinho, Washington Luiz, Alceu Collares, Ann
Pontes, Antonio Nogueira, Júlio Delgado, Laura CaJ
neiro, Sandes Júnior e Welinton Fagundes.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.860-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.404/2001
MSC Nº 135412001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Macaraniense São Pe
dro a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Macarani, Estado da Bahia; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo (relator: Deputado Paulo
Magalhães).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nº 509, de 24 de agosto de 2001 , que au
toriza a Associação Comunitária Macaraniense São
Pedro a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Macarani, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável) apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

~ --~~ -------~~~~~~- ~--

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.860,
de 2002, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, em 19 de agosto de 2003. 
Paulo Magalhães, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.860, DE 2002

(Mensagem nº 1.35412001)

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Macaraniense São
Pedro a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Macarani, Estado da Bahia.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
509, de 24 de agosto de 2001 , que autoriza a Associ
ação Comunitária Macaraniense São Pedro a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Macarani, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 19 de agosto de 2003. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.
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11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pefa constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 1.860/2002, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza

Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Colla
res, Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula,
André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Cos
ta, Colbert Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira,
Edna Macedo, Ihrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo,
Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes
da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delga
do, MarceloOrtiz, Maurício Rands, Mendes Ribei
ro Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paulo
Magalhães, .Paulo Pimenta, Roberto Magalhães,
Robson Tuma, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio
Miranda, Vicente Arruda, Wilson Santos, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ranzolin,
José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Macaraniense São Pe
dro a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Macatani, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

509, de 24 de agosto de 2001, que autoriza a Associ
ação Comunitária Macaraniense São Pedro a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Macarani, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.471-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.195/2002
MSC Nº 378/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente e Comunitária de Cam
po Formosp a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campo Formoso, Estado da
Bahia; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (re
lator: Deputado Edmat Moreira).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria nº 387, de 19 de março de 2002, que autori
za a Associação Beneficente e Comunitária de Cam
po Formoso a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Campo Formoso, Estado da
Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa ela
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.471,
de 2002, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. - Depu
tado Edmar Moreira, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.471, DE 2002

(Mensagem nº 378/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Beneficente e Comunitária de Cam
po Formoso a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campo Formoso, Estado da
Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato constante da Portaria nº

387, de 19 de março de 2002, que autoriza a Associa
ção Beneficente e Comunitária de Campo Formoso a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campo Formoso, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. - De
putado Edmar Moreira, Relator

IJI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade

e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 2.471/2002, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Edmar Moreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Rah
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Beneficente e Comunitária de
Campo Formoso a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Campo Formoso, Estado da
Bahia.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº
387, de 19 de março de 2002, que autoriza a Associa
ção Beneficente e Comunitária de Campo Formoso a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campo Formoso, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.585-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.634/2002
MSC Nº 95/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Voz do São Fran
cisco Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Januária, Estado de Minas Gerais;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Deputado IIdeu
Araújo).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 1º de fevereiro de 2002, que renova, por
dez anos, a partir de 24 de março de 1996, a conces
são outorgada à Rádio Voz do São Francisco Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Januária, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, lll, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidad€! e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do ad, 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas,conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 200'1.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de DecretoLegislativo nº 2.585, de 2002.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Depu
tado IIdeu Alves de Araújo, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 2.585/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado IIdeu Araújo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza

Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Comes da Silva, José Divino,
José EduardoCardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda NoVaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.729-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.461/2001
MSC Nº 1.358/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sistema de Radiodifu
são Veredas de Unaí Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Unaí, Estado de Mi
nas Gerais; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Luiz
Antonio Fleury).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 2.729, DE 2002.

(Mensagem nº 1358/01)

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sistema de Radiodifu
são Veredas de Unaí Ltda. Para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Unaí, Estado de Mi
nas Gerais.

Autora: Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática

Relator: Deputado Luiz Antonio Fleury

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, de acordo com art.
32, inciso 11, alínea h, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, elaborou o presente Projeto de
Decreto Legislativo nº 2729 de 2002, para aprovar o
ato que renova a concessão outorgada à Sistema de
Radiodifusão Veredas de Unaí Ltda. Para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Unaí, Estado de Minas Gerais.

O processo foi encaminhado a esta Comissão
para sua manifestação no que se refere ao ternário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, o nos
so voto é pela sua APROVAÇÃO.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Antonio Fleury, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 2.729/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Comes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22~A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC Nº 131/1997

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio Sinue
lo Ltda. para explorar serviço de radiodi-
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fusão sonora em onda média, na cidade
de Erechim, Estado do Rio Grande do
Sul; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado
Roberto Magalhães).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redaçao (art. 54, RICO))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 20 de janeiro de 1997,que renova, por
dez anos, a partir de 1.0 de novembro de 1993, a con
cessão outorgada à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda
para explorar, sem direito a exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na· cidade de
Erechim, Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais rel.ativos à. competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art.. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos .constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente

às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 22, de
2003.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2003. - Depu
tado Roberto Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição .e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidacle
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 22/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Roberto Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza

Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de. Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araújo,lnaldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Comes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruela, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro· Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubínelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Saies, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, HelenO Silva, Ivan Ran
lolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda NoVaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 52-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSCNº345/1992

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Nova Campos Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência. modulada, na.cidade de
Campos, Estado do Rio de Janeiro; ten
do parecer da Comissão de Constituição
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e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Deputado IIdeu Aráujo).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a art.nº 99, de 22 de junho de 1992, que renova, a
partir de 14 de outubro de 1985, a permissão outorga
da à Nova Campos Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Campos, Estado do Rio de Janeiro.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa da proposição em análi
se.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de
2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Depu
tado IIdeu Alves de Araújo, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 52/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado IIdeu Araújo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza

Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luíz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luís Eduardo Grenhalgh, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 58-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N!! 3.059/2002
MSC N!! 877/2002

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Jozias Francisco Diniz a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Helena,
Estado da Paraíba; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi-
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cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (relator: Deputado Roberto Maga
lhães).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nQ 1887, de 18 de setembro de 2002, que
autoriza a Fundação Jozias Francisco Diniz a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Helena, Estado da Paraíba.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei nQ 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6Q da L.ei
nQ 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela L.ei Complementar nQ

95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nQ 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 113
gislativa do Proleto de Decreto Legislativo nQ 68, de
2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. - Depll
tadú Roberto Magalhães, Relator

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 68, DE 2003

(Mensagem nQ 877/2002)

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Jozias Francisco Diniz a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Helena,
Estado da Paraíba.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato constante da Portaria I1Q

1887, de 18 de setembro de 2002, que autoriza a
Fundação Jozias •Francisco Diniz a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Helena, Estado da Paraíba.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. - Depu
tado Roberto Magalhães, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo nQ 68/2003, nos termos do Pane
cer do Relator, Deputado Roberto Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Cúmes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício



47780 Quarta-feira 17 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Jozias Francisco Diniz a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Helena,
Estado da Paraíba.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

1887, de 18 de setembro de 2002, que autoriza a
Fundação Jozias Francisco Diniz a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Helena, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 70-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.084/2002
MSC Nº 921/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Instituto para o Desen
volvimento da Amazônia - FIDESA, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Mari
tuba, Estado do Pará; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relatora: De
putado Edna Macedo).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nº 1.910, de 1º de outubro de 2002, que
outorga permissão à Fundação Instituto para o De
senvolvimento da Amazônia - FIDESA, para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Marituba, Estado do Pará.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitosconstitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

Atécnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 2003.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. - Depu
tada Edna Macedo, Relatora.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 70/2003, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Edna Macedo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza

Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia., Antônio·Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sa.rtori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Míranda, Vicente Arruda, Wilson
Santos, Cezar $chirmér, Coriolano Sales, Fernando
de Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan
Ranzolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevi
des, Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Welling
ton Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 72-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N2 3.088/2002
MSC Nº 957/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio e TV Sucesso Lida., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa
Juliana, Estado de Minas Gerais; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Deputado Ricardo Fiúza).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, dle
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nº 1.938, de 1º de outubro de 2002, que
outorga permissão à Rádio e IV Sucesso Ltda., para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, .serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Santa Juliana, Esta
do de Minas Gerais.

De competência .conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão dle
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decretolegislativó em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa dia
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidaçle, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de
2003.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. - Depu
tado Ricardo Fiúza, Relator.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re·
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 72/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Ricardo Fiuza.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, MarceloOrtiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº SO-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.327/2002
MSC Nº 1.167/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Fomento Agrícola de São João
de Pirabas a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de São João de Pira
bas, Estado do Pará; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: De
putada Átila Lira).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nº 2.785, de 6 de dezembro de 2002, que
autoriza a Associação de Fomento Agrícola de São
João de Pirabas a executar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São João de Pirabas, Estado do Pará, retificando o
prazo original de três para dez anos, em vista do que
dispõe a Lei nº 10.597/2002.

De Competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

Atécnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2003.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. - Depu
tado Átila Lira, Relator.



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOSSetembro de 2003

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 80/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Átila Lira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza

Denise Frossard - Vice-Pre~idente, Alceu Collares,
Aloysio· Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Ina.ldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José EduardoCardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Julio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda. Novaés.

Sala. da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Députado LUiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 513/2000
MSC Nº 1.679/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada a Ceará Rádio Clube S/A
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Forta
leza, Estado do Ceará; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa. (Relatora:
Deputada Zelinda Novaes).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Quarta-feira 17 47783

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 11 de outubro de 2000, que renova, por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a con
cessão outorgada a Ceará Rádio Clube S/A, para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Fortale
za, Estado do Ceará.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de
2003.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2003. - Depu
tada Zelinda Novaes, Relatora.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 84/2003, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Zelinda Novaes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darcí Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Comes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubínellí, San
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson
Santos, Cezar Schirmer, Coriolano Saies, Fernando
de Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan
Ranzolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevi
des, Odaír, Paulo Afonso, Washington Luiz, Welling
ton Roberto e Zelinda Novaes.

Saia da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 92-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.226/2002
MSC Nº 400/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Tropical Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Lagoa
da Prata, Estado de Minas Gerais; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Deputado Eduardo Paes).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 17 de maio de 2002, que renova, por dez
anos, a partir de 25 de outubro de 1997, a concessão
outorgada à Rádio Tropical Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Lagoa da Prata,
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 ... Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 92, de
2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Eduardo Paes, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 9212003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Eduardo Paes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, DarciCoelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Comes da Silva, J.osé Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,. Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pirnentel, Luíz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Salada Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 98-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e TeCrlologia,
Comunicação e Informática)

TVR N2 2.823/2002
MSC N2 7.681/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Sisterna Cariris de Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora. em onda média na cidade de
Pirapora, Estado de.Minas Gerais; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Deputado Vilmar Rocha).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 28 de agosto de 2002, que outorga conces
são à Sistema Cariris de Radiodifusão Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos,·sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Pirapora, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado doPoder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão ele
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade· material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de
2003.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2003. - Depu
tado Vilmar Rocha, Relator.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 98/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Comes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.015/2002
MSC Nº 8.6212002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária e Social de Água Bran
ca a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Água Branca, Estado de
Alagoas; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado
Robson Tuma).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nº 1795, de 1Ode setembro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária e Social de Água
Branca a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Água Branca, Estado de Alagoas.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de
2003.

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. - Depu
tado Robson Tuma, Relator.

----------- ---
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 101/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Robson Tuma.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, CoriolahO Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 10S-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N2 1.199/97

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Clube de Pouso Alegre
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: Dep. Luiz
Antônio Fleury).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreci
ação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, de acordo com alrt.
32, inciso 11, alínea h, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, elaborou o presente Projeto de
Decreto Legislativo nº 108 de 2003, para aprovar o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Clube
de Pouso Alegre Ltda. Para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais.

O processo foi encaminhado a esta Comissão
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, o nos
so voto é pela sua APROVAÇÃO.

Sala da Comissão, em 12 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Antonio Fleury, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 108/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Cos
ta, Colbert Martins, Darci Coelho, Edna Macedo, IIdeu
Araujo, lnaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Mentor, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Pau
lo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Couti
nho, Átila Lira, Coriolano Sales, Fernando de Fabi
nho, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro,
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José Pimentel, Mauro Benevides, Paulo Afonso, Ri
cardo Barros, Rogério Teófilo, Washington Luiz e
Wellington Roberto.

Sala da Comissão, em 10 de setembro de 2003.
- Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC Nº 1.241/1997

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Transamérica de
Curitiba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relatora: Deputado
Zelinda Novaes).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a Por
taria nº 301 , de 21 de maio de 1997, que renova, a partir
de 17 de janeiro de 1995, a permissão outorgada à Rádio
Transamérica de Curitiba Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con"
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de
2003.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2003. - Depu
tada Zelinda Novaes, Relatora

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 109/2003, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Zelinda Novaes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, Ildeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
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Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 113-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR NQ 792/2001
MSCN2 537/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Mercesanade Integração e Cultura
- AMIC a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Mercês, Estado de
Minas Gerais; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, com substitutivo
(relator: Deputado Sarney Filho).

(À. Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nº 208, de 18 de abril de 2001 , que auto
riza a Associação Mercesana de Integração e Cultura
- AMIC a executar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Mercês, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisítos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa ela
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria ede competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimentolntemo.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo Único do art. 6º da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 113, de
2003, nos termos do Substitütivo em anexo.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 2003. 
Deputado Sarney Filho, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NQ113, DE 2003

(Mensagem nº 537/2001)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Mercesana de Integração e Cultura
- AMIC a executar,. pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comUnitária na cidade
de Mercês, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

208, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associa
ção Mercesana de Integração e Cultura - AMIC a
executar, pelo prazo de dez anos,.sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mercês, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Sarney Filho, Relator.
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111 ,...- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo do Projeto de
Decreto Legislativo nº 113/2003, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado Sarney Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, lnaldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Sirva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Mercesana de Integração e Cultura
- AMIC a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Mercês, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

208, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associa
ção Mercesana de Integração e Cultura - AMIC a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão· comunitária na
cidade de Mercês, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.444/2001
MSC Nº 1.357/2001

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Náutica FM Ltda para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ma
ringá, Estado do Paraná; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (Relator:
Deputado Rogério Teófilo).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nº 639, de 24 de outubro de 2001, que
outorga permissão à Rádio Náutica FM Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Maringá, Estado do
Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-



Setembro de 2003 DIÁRJO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 17 47791

tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame náo
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua trarnitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativado Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de
2003.

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. - Depu
tado Rogério Teófilo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 114/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Rogério Teófilo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard- Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Hiscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Martins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahirn Abi-Ackel, lIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime
Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zotin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 1.874/2002
MSC Nº 268/2002

Aprova o ato que renova a conces
sao outorgada à Rádio Ingamar Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Mal'i
alva, Estado do Paraná; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: De
putado Ricarte de Freitas).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia. Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 10 de abril de 2002. que renova, por dez
anos, a partir de 11 de julho de 1996, a concessão ou
torgada à Rádio Ingamar Ltda., para explorar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Marialva, Estado do Pa
raná.

De competência. conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado. primeiramente no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnotogia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresenta.ndo o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32. 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-



11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislatíva da

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 89, de 13 de março de 1998, que reno
va, a partir de 5 de novembro de 1994, a permissão
outorgada à Rádio Independência de Cordeirópolis
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Cordeirópolis,
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

111 - Parecer da Comissão
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tivo O instrumento adequado. conforme preceitua o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
art. 109 do Regimento Interno. 127-A, DE 2003

Obedecidos os requisitos constitucionais forma- (Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
is, podemos constatar que o projeto em exame não Comunicação e Informática)
contraria preceitos ou princípios da Constituição em MSC 1262198
vigor, nada havendo, pois. a objetar no tocante à sua Aprova o ato que renova a permis-
constitucionalidade material. são outorgada à Rádio Independência de

A técnica legislativa e a redação empregadas Cordeirópolis Ltda. para explorar serviço
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente de radiodifusão sonora em freqüência
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº modulada, na cidade de Cordeirópolis,
95, de 1998. alterada pela Lei Complementar nº 107, Estado de São Paulo; tendo parecer da
de 2001 . Comissão de Constituição e Justiça e de

Isto posto. nada mais havendo que possa obstar Redação, pela constitucionalidade, juridi-
sua tramitação nesta Casa. nosso voto é no sentido cidade e técnica legislativa (relator: Oep.
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le- Reginaldo Germano).
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 115, de Despacho: À Comissão de Constituição
2003. e Justiça e de Redação (Art. 54)

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. - Depu- Apreciação: Proposição Suje~a à Apreci-
tado Ricarte de Freitas, Relator. ação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

I - RelatórioA Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 115/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ricarte de Freitas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Comes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José IvoSartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Míranda, Vicente Arruda, Wilson
Santos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando
de Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan
Ranzolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevi
des, Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Welling
ton Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislatiVa e a r~dação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar nO 95, de
1998, a~erada pela Lei Complementar nO 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo nO 127, de 2003.

Sala da Comissão, em 19 de agosto de 2003. 
Deputado Reginaldo Germano, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 127/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Reginaldo Germano.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Ana

nias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard - Vice-Presi
dentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de
Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes,
Bispo Rodrigues, Bosco COsta, Colbert Martins, Darci Co
elho, Edna Macedo, Ildeu Araujo, Inaldo Le~ão, Jaime
Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José
Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Mentor, Júlio
Delgado, Marcelo Ortiz, MaUrício Rands, Mendes Ribeiro
Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amaril
do, Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sérgio Mirancl<:t, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo COutinho,
Átila Lira, COriolano Sales, Fernando de Fabinho, Gonza
ga Patriota, Ivan. RargÓlin, Jairo Carneiro, José Pimentel,
Mauro Benevides, PaulO Afonso, Ricardo Barros, Rogério
Teófilo, Washington Luiz e Wellington Roberto.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz EduàrdoGreenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 134-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 66212001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Champagnat
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Curiti
ba, Estado do Paraná; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: De
putado Paulo Afonso).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 21 de dezembro de 2000, que renova, por
dez anos anos, a partir de 1Ode maio de 1994, a con
cessão outorgada à Fundação Champagnat, para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório~

,,- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
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Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de
2003.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. - Depu
tado Paulo Afonso, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 134/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Paulo Afonso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Jufza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aioysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abí-Ackel, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Comes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serragtio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wílson
Santos, Cezar Schirmer, Coriolano Saies, Fernando
de Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan
Ranzolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevi
des, Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Welling
ton Roberto e Zeiinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Grenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 135-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N2 741/2001
MSC N2 313/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação e Movimento Comunitário Cultural
Fortaleza a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Limeira, Estado
de São Paulo; tendo pare-cer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator:
Deputado. Paes Landim).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nº 760, de 12 de dezembro de 2000, que
autoriza a Associação e Movimento Comunitário Cul
tural Fortaleza a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Limeira, Estado de São Paulo, retificando o prazo ori
ginai de três para dez anos, em vista do que dispõe a
Lei nº 10.59712002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a). cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

~~---~~--- ----~---~--------~-----------
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A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 135, de
2003.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2003. - Depu
tado Paes Landim Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 135/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Paes Landim.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Aiceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime
Marfins, João Paulo Comes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Rober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar Schirmer, Coriolano Saies, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentei, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 222-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.625/2002
MSC·Nº 660/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Nova FM de Promissão
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Promissão, Estado de São Pa
ulo; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (relator: Deputado João
Matos).

Despacho: À Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição E Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.080, de 26 de junho de 2002, que
outorga permissão à Rádio Nova FM de Promissão
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Promissão,
Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação se pronuncie acerca da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.
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A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementarn° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 222, de
2003.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado João Mattos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 222/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado João Matos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Cos
ta, Colbert Martins, Darci Coelho, Edna Macedo, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Mentor, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Pau
lo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Couti
nho, Átila Lira, Coriolano Sales, Fernando de Fabi
nho, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro,

José Pimentel, Mauro Benevides, Paulo Afonso, Ri
cardo Barros, Rogério Teófilo, Washington Luiz e
Wellington Roberto.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 224-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR NQ 2.990/2002
MSC NQ 846/2002

Aprova o ato que autoriza a Singão
Associação Cultural de Santa Isabel a
executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Isabel, Estado de São
Paulo; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado
André De Paula).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.709, de 28 de agosto de 2002, que
autoriza a Singão Associação Cultural de Santa Isa
bel a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Isabel, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
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pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 224, de
2003.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. - Depu
tado André de Paula, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 224/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado André de Paula.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Coltares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Cos
ta, C61bert Martins, Darci Coelho, Edna Macedo, Itdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Mentor, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Pau
lo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi-

nelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Couti
nho, Átila Lira, Coriolano Sales, Fernando de Fabi
nho, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro,
José Pimentel, Mauro Benevides, Paulo Afonso, Ri
cardo Barros, Rogério Teófilo, Washington Luiz e
Wellington Roberto.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 418-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N2 3.168/2002
MSC Nº 1.068/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Lábrea Solidária - ALS a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Lábrea, Estado do Amazonas; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Deputado Luiz Antonio Fle
ury).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática desta Casa, de acordo com art.
32, inciso 11, alínea h, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, elaborou o presente Projeto de
Decreto Legislativo nº 418 de 2003, para aprovar o
ato que autoriza a Associação Lábrea Solidária - ALS
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lábrea, Esta
do do Amazonas.

O processo foi encaminhado a esta Comissão
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111 do art. 32 do Regimento Interno.



11 - Voto do Relator

Nos termos do artigo 32, inciso 111, alínea a, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cum
pre a esta Comissão de Constituição e Justiça e de

I - Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo n.º 500, de
2003, tem por finalidade aprovar o texto do Acordo
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexica
nos, aos 23 de dezembro de 2000, em Brasília, pres
crevendo a isenção de visto em passaporte comum
válido aos nacionais de ambos os países quando en
trarem, permanecerem e saírem do território do outro
Estado, para fins de turismo, trânsito e negócios.

O projeto em análise foi encaminhado pelo Po
der Executivo, nos termos do artigo 49, inciso I, com
binado com o artigo 84, inciso VIII, da Constituição
Federal de 1988, por intermédio da Mensagem n.º
625, de 2003.

O referido Acordo celebrado, segundo a exposi
ção de motivos do Ministério das Relações Exterio
res, visa intensificar as relações culturais e econômi
cas entre os dois países, facilitando "a entrada de na
cionais de um dos países no território do outro, incre
mentando-se o fluxo de intercâmbio comercial e turís
tico, bem como estreitando ainda mais os laços de
amizade existentes".

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional aprovou o acordo nos termos do projeto
de decreto legislativo ora analisado por esta Comis
são, ressaltando a sua semelhança com outros acor
dos celebrados, como por exemplo, Brasil e Ucrânia,
em 1996; Brasil e Portugal, em 1996; Brasil e Polônia,
em 2000; Brasil e Hungria, em 2001; Brasil e Argenti
na, em 2000; Brasil e Israel, em 2000; Brasil e Para
ná, em 2002; especificamente sobre a isenção de vis
to para passaporte de serviço, Brasil e as Repúblicas
de Angola e Cooperativista de Guiana, em 1999.

É o relatório.
Aprova o texto do Acordo entre o

Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo dos Estados Unidos Me
xicanos sobre Isenção de Vistos em Pas
saportes Comuns, celebrado em Brasília,
em 23 de dezembro de 2000; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 500-A, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Mensagem nº 625/2002
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11 - Voto do Relator ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juricidade e técnica legislativa (rela
tor: Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh).

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54 RiCD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, o nos
so voto é pela sua Aprovação.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Antonio Fleury, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 418/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bispo Rodrigues, Bosco Cos
ta, Colbert Martins, Darci Coelho, Edna Macedo, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Mentor, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Pau
lo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Couti
nho, Átila Lira, Coriolano Sales, Fernando de Fabi
nho, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro,
José Pimentel, Mauro Benevides, Paulo Afonso, Ri
cardo Barros, Rogério Teófilo, Washington Luiz e
Wellington Roberto.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.



RELATÓRIO FINAL

O nobre Deputado Alexandre Cardoso apresen
tou a esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior a Proposta de Fiscalização e Controle nº 29,
de 2000, para que este colegiado fiscalize e contmle
os procedimentos e responsabilidades referentes às
constantes interrupções no fornecimento de energia
elétrica, oscilação na tensão e outras irregularidades
comprometedoras da qualidade do serviço prestado
nos centros urbanos e no interior; os aumentos cor
rentes das tarifas de energia elétrica; as condições de
segurança da atividade laborativa; bem como os im
pactos na produtividade decorrentes da extinção de
postos de trabalho impetrados pela Companhia Ener
gética do Ceará (COELCE).

O ilustre Deputado Sérgio Novais, designado
relator da proposição, apresentou Relatório Prévio fa
vorável à implementação da proposta, nos termos do
plano de execução e·metodologia de avaliação apre
sentados na ocasião. Esta Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior aprovou o Relatório Prévio no
dia 22.11.2000.

Cumpre-nos, agora, elaborar o Relatório Final
da Proposta de Fiscalização e Controle nº 29, de
2000.

Propõe que a Comissão de Deselll
volvimento Urbano e Interior fiscalize a
Companhia Energética do Ceará para
apurar as constantes interrupções no
fornecimento de energia elétrica, oscila
ção na tensão e outras irregularidades
comprometedoras·da qualidade do servi
ço prestado nos centros urbanos e interi
or; os aumentos correntes das tarifas de
energia; as condições de segurança la
borai e o impacto na produtividade de
corrente da extinção de postos de traba
lho; tendo parecer da Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior pela não
implementação desta (relatora: Deputado
Maria do Catmo Lara).

Despacho: Numere-se, Publique-se e
Encaminhe-se à Comissão de Desenvolvi
mento Urbano E Interior

Publicação do Parecer da Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 29-A, DE 2000

(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Setembro de 2003

Redação o parecer no tocante à constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.

A proposição ora analisada atende aos requisi
tos constitucionais e formais relativos à competência
legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos do artigo 84, inciso VIII, da nos
sa Carta Constitucional.

A matéria é de competência do Congresso Naci
onal, sendo o projeto de decreto legislativo o instru
mento adequado, nos termos do artigo 109 da Re!Ji
mento Interno desta Casa.

A juridicidade da matéria, a técnica legislativa e
a redação empregadas estão adequadas, confor
mando-se às normasprescritas pela Lei Complemen
tar n.º 95, de 1998, a.lterada pela Lei Complementar
n.º 107, de 2001.

Portanto, pelos argumentos acima aduzidos,
nosso voto épela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legisla
tivo n.º 500, de 2003.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nº 500/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Eduardo Greenhalgh.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza De

nise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares, Aloysio
Nunes Ferreira, André de Paula, André Zacharow, Anto
nio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto,
Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert Martins, Darci Coe
lho, Edmar Moreira, Edna. Macedo, Ibrahim Abi-Ackel,
IIdeu Araujo,lnaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo
Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho,
Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Ru
binelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda,
Wilson Santos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fer
nando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan
Ranzolin, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Wellington Ro
berto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.



I - Relatório

O nobre Deputado Djalma Paes apresentou a
esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
a Proposta de Fiscalização e Controle nº 60, de 2001 ,
para que este Colegiado fiscalize e controle os atos

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
não implementação da Proposta de Fiscalização e
Controle nº 29/2000, nos termos do Parecer da Rela
tora, Deputada Maria do Carmo Lara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maria do Carmo Lara - Presidente, Terezinha

Fernandes e Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Ary
Vanazzi, Claudio Cajado, Devanir Ribeiro, Dr. Evilá
sio, Durval Orlato, João Tota, Joaquim Francisco,
Pastor Frankembergen, Perpétua Almeida, Reginal
do Lopes, Rogério Silva, Ronaldo Vasconcellos, Ro
nivon Santiago, Simplício Mário, Tatico, Zezéu Ribei
r(), Carlos Alberto Leréia, Gustavo Fruet e Marinha
Raupp.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputada Terezinha Fernandes, 1ªVice-Presidente.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 60-A, DE 2001

(Do Sr. Djalma Paes)

Propõe que a Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior fiscalize as
atividades que estão sendo desenvolvi
das pela Agência de Desenvolvimento do
Nordeste, criada pela Medida Provisória
2146-1, em substituição à Superintendên
cia de Desenvolvimento do Nordeste;
tendo parecer da Comissão de Desenvol
vimento Urbano e Interior, pela não im
plementação desta (relator: Deputado
Zezéu Ribeiro).

Despacho: Numere-se, Publique-se e
Encaminhe-se à Comissão de Desenvolvi
mento Urbano É Interior.

Publicação do Parecer da Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior
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A motivação do nobre Deputado Alexandre Car- mentos de obtenção e análise de informações apro-
doso para apresentar a esta Comissão uma Proposta vados anteriormente.
de Fiscalização e Controle foram irregularidades que Pelo exposto, votamos pelo encerramento dos
teriam ocorrido após a privatização da COELCE em trabalhos objeto da Proposta de Fiscalização e Con-
abril de 1998, entre outras: reclassificação dos imóve- trole nº 29, de 2000.
is das áreas rurais para a classe residencial comum, Sala daComissão, 28 de agosto de 2003. - Depu-
com aumentos que variam de 69% a 126%; constan- tada Maria do Carmo Lara a, Relatora.
tes acidentes de trabalho, que teriam gerado até en
tão 13 óbitos de trabalhadores; queda da qualidade
dos serviços prestados pela concessionária; e des
cumprimento das cláusulas do contrato de concessão
e de normas legais, como o Código de Defesa do
Consumidor.

O Relatório Prévio estabelecia uma série de
providências a serem tomadas por esta Câmara Téc
nica: realização de audiências públicas em Brasília e
no Estado do Ceará; mesa-redonda dos membros da
Comissão com especialistas, assessores da Casa e
representantes de segmentos envolvidos com a ma
téria; obtenção de informações junto a órgãos públi
cos como Ministério das Minas e Energia, Ministério
da Justiça, Ministério da Fazenda, Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Ceará (ARCE) e ou
tros; solicitação de trabalhos fiscalizatórios do Tribu
nal de Contas da União; e inspeções in loco.

Ocorre que, após a aprovação do Relatório Pré
vio no final do ano de 2000, não se iniciou a efetiva
ção das referidas providências. Em grande parte, a
razão para isso foram as medidas tomadas pela
ANEEL e pela ARCE em relação a irregularidades na
COELCE. Ao que sabemos, a COELCE foi objeto de
uma série de ações de fiscalização e os problemas
então verificados, se não foram todos solucionados,
continuam sendo monitorados de forma sistemática
pelos órgãos competentes.

Segundo mencionado no Relatório Anual da
ARCE de 2002, disponível na Internet, a COELCE está
implementando um programa de melhoria operacional
e estão sendo fiscalizados pela ARCE tanto a qualida
de do atendimento comercial, quanto a qualidade do
fornecimento de energia e a geração. No mesmo do
cumento, consta que houve melhoria da qualidade do
atendimento comercial disponibilizado pela COELCE,
bem como a reformulação de diversos procedimentos
comerciais, com benefícios diretos para os consumi
dores. Afirma-se que houve melhoria da qualidade do
fornecimento de energia. Menciona-se, ainda, a redu
ção do número de acidentes fatais.

Entendemos que, diante desse quadro, fica pre
judicada a oportunidade e a conveniência de se dar
prosseguimento à ação de fiscalização e aos procedi-
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administrativos que deram origem à Agência de De
senvolvimento do Nordeste - ADENE, bem como dos
que vêm sendo adotados pelos gestores da ADENE,
a qual vem funcionando sem estrutura definida desde
a sua criação.

A proposição, fundamentada no artigo 100, § 1º,
combinado com os artigos 60, inciso 11, e 61 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, submetia a
este órgão, a necessidade de fiscalização contábil, fi
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da
ADENE - Agência de Desenvolvimento do Nordeste,
entidade da administração indireta, pelo Congresso
Nacional.

O ilustre Deputado Pedro Eugênio, designado
relatorda proposição, apresentou Relatório Prévio fa
vorável à implementação da proposta, nos termos do
plano de execução e metodologia de avaliação apre
sentados na ocasião.

Esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior aprovou, por unanimidade, o Relatório Prévio.

Cumpre-nos, no momento, por designação da
Presidente deste Colegiado, elaborar o Relatório Fi
nal da Proposta de Fiscalização e Controle nº 60, de
2001.

11 - Voto do Relator

A motivação do nobre Deputado Djalma Paes
para apresentar a esta Comissão uma Proposta de
Fiscalização e Controle foi o ato de extinção da
SUDENE pela MP nº 2.146/2001 , sem que em seu lu
gar tenha se estabelecido, de forma definitiva, a
agência de desenvolvimento então criada para subs
tituí-Ia. De acordo com o solicitante, as atribuições da
autarquia extinta vêm sendo assumidas de forma pre
cária por um Secretário Especial cuja competência
estava definida em Portaria ainda sem número do Mi
nistro da Integração Nacional.

O Deputado DjalmaPaes argumentava, na épo
ca da apresentação da PFC nº 60/2001, que diligên
cia realizada por membros da Comissão de Desen
volvimento Urbano e Interior à extinta autarquia verifi
cou a evidência de que o Secretário Especial não ti
nha uma definição clara da estrutura do novo órgão,
tampouco tinha o comando do remanejamento de
pessoal da extinta al/tarquia, que, segundo ele, está
sendo conduzido pelo Ministério do Orçamento e
Gestão. Apesar disto, já estava ocorrendo a desmobi
lização de grande parte do quadro de pessoal, bem
como do acervo técnico e das instalações físicas, an
tes mesmo da definição clara das atribuições da
Agência proposta.

No momento, ficou igualmente clara a existên
cia de descontinuidade noprocesso de administração
de incentivos a investimentos na região, com a parali
sação dos projetos e a suspensão das liberações de
recursos para empreendimentos com saldos a rece
ber eem fase regular de implantação.

Foi entregue, para subsidiar os trabalhos da dili
gência, um questionário ao Secretário Especial, cujas
respostas às questões formuladas não continham dados
suficientes para uma adequada avaliação sem a realiza
ção de uma fiscalização no local, quando se poderia
apreciar os esclarecimentos dos técnicos e gerentes en
volvidos nas atividades a que elas se referem.

Na mesma oportunidade, também foi entregue
pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Federais - PE aos membros da Comissão, um docu
mento com uma serie de denúncias de privilégios na
destinação de verbas dos programas das áreas soci
ais, como o Projeto Alvoradaeo Programa de Gera
ção de Emprego e Renda - PROGER.

Esses fatos eram motivoparasérias preocupa
ções, por tratar-se ?o desmonte de uma estrutura
que, apesar das denúncias de fraudes e outras acu
sações de quefoi vítima n<? decorrer de sua existên
cia, é ainda respeitado por todos os nordestinos.

A repentina extinção da SUDENE, sem que fos
se colocada em funcionam~nto aquela que iria substi
tuí-Ia, provocou, indubitavelmente, solução de conti
nuidade em todos os projetos incentivados, estives
sem eles regulares ou não.

O receio do ilustre Deputado Djalma Paes era
por todos nós compartilhado. Tal postura ficou evi
dente com a aprovação,. por unanimidade nesta Co
missão, do Relatório Prévio elaborado pelo Deputado
Pedro Eugênio.

Não obstante, o Poder Executivo apresentou,
no dia 31 de julho de 2003, o Projeto de Lei Comple
mentar nº 76, de 2003, propondo a recriação da
SUDENE, que, segundo ele "nasce blindada contra a
corrupção". A nova SUDENE financiará os grandes e
médios empreendimentos com a utilização de debên
tures não conversíveis em ações e concederá crédito
às micro e pequenas empresas por meio de títulos,
como em qualquer operação bancária. O Ministro
acredita que, como a lógica não será mais a do recur
so a fundo perdido, haverá menos oportunidade para
a ocorrência de irregularidades.

Entendemos, dessa forma, que, com o novo
projeto para o órgão de desenvolvimento para o Nor
deste, fica prejudicadáa oportunidade e a conveniên
cia de se dar prosseguimento à ação de fiscalização e
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aos procedimentos de obtenção e análise de informa
ções aprovados anteriormente.

Pelo exposto, votamos pelo encerramento dos
trabalhos objeto da Proposta de Fiscalização e Con
trole nº 60, de 2001.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - Depu
tado Zezéu Ribeiro, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela
não implementação da Proposta de Fiscalização e
Controle nº 60/2001 , nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Zezéu Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maria do Carmo Lara - Presidente, Terezinha

Fernandes e Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes, Ary Va
nazzi, Claudio Cajado, Devanir Ribeiro, Dr. Evilásio,
Durval Orlato, João Tota, Joaquim Francisco, Pastor
Frankembergen, Perpétua Almeida, Reginaldo Lopes,
Rogério Silva, Ronaldo Vasconcellos, Ronivon Santia
go, Simplício Mário, Tatico, Zezéu Ribeiro, CarlosAlber
to Leréia, Gustavo Fruet e Marinha Raupp.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputada Maria do Carmo Lara, Presidente.

DESIGNAÇÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão de Fiscalização Financeira e Contro
le-CFFC

O Presidente da Comissão, Deputado Simão Ses
sim, fez a seguinte designação de relatoria nesta data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado JOÃO MAGNO
Proposta de Fiscalização e Controle nº 19/03 

do Sr. Jaime Martins - que ó1propõe à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle que fiscalize o
BNDES, com vistas a examinar os negócios dessa
instituição celebrados com o atual grupo AES, bem
como a gestão da Eletropaulo após a privatização."

Ao Deputado MAURO BENEVIDES
Representação nº 2/03 - da Sra. Maninha - que

"representação contra supostas irregularidades no
processo de compra de equipamentos para o Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal pelo Governandor
Joaquim Roriz."

Sala da Comissão, 16 de setembro de 2003. 
Edilson Saraiva Alencar, Secretário.
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Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Átila Lins - PPS
Carlos Souza - PL
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotín - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo - PT
Casara - PSDB
Confúcio Moura - PMDB
Eduardo Valverde - PT
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PFL
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL
Maurício Rabelo - PL

Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Antonio Joaquim - PP
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury " PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Eliseu Moura - PP
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PP
Washington Luiz - PT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Aníbal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Arnon Bezerra - PSD B
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mola - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PT
José Unhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Leônidas Cristino - PPS
Manoel Salviano - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Roberto Pessoa - PL
Rommel Feijó - PSDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauf
Átila Lira - PSDB
B Sá - PPS
Ciro Nogueira - PFL
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Paes Landim - PFL
Promotor Afonso Gil - PCdoB
Simplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Lavoisier Maia - PSB
Múcio Sá - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMDB

Parafba
Adauto Pereira - PFL
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL



Lúcia Braga - PMN
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PTB
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes- PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PTB
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas- PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo ~ PFL

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PT
Jorge Alberto - PMDB
Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PTB
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Cameiro - PFL
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL

Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zeléu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSC
Carlos Melles - PFL
CarloS Mota - PL
Carlos Wilfian - PSC
CésarMedeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
DL Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PTB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do carmo Lara -PT
Mário Assad JÚnior - PL
Mário Heringer - POT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odaír- PT
Osmânio Pereira - PTB
Patrus Ananias - PT
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe ~ PMDB



Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PSDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Bispo Rodrigues - PL
Carlos Nader - PFL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - PSDB
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Undberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bomier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia -PFL
Sandro Matos - PMDB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Robledo Gasques - PRONA
Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Bispo Wanderval - PL
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PMDB
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
IIdeu Araujo - PRONA
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Uma - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Uma - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PRONA
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PRONA
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos AbicalH - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Rogério Silva - PPS
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB

-"~,--- --_.,-~---~-- --_._---~-------~.,--.-~---.~--~--'----.. -.--~---....---...."



Distrito Federal
Alberto Fraga - PMOB
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMOB
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMOB
Carlos Alberto Leréia - PSOB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSOB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Viiela - PMOB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMOB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMOB
Professora Raquel Teixeira - PSOB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL

I Vilmar Rocha - PFL
Mato Grosso do Sul

Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMOB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMOB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSOB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - POT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Siivestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Oilceu Sperafico - PP
Df. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMOBIHermes Parcianello - PMOB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB
Nelson Meurer - PP
Odflio Balbinotti - PMOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMOB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMOB

Gervésio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMOB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMOB
Paulo Bauer - PFL
Serafim Venzon - PSOB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Gollares - POT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes- PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarcfsio Perondi - PMOB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio Bacci- POT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMOB
Júlio Redecker - PSOB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMOB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Oesconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMOB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - POT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSOB



Inácio Arruda

Jovino Cândido

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Mário Heringer
Pompeo de Maltas

Professor Irapuan Teixeira

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

2 vagas

Almir Sá
Heleno Silva

João Leão

Joaquim Francisco· vaga do
PFL

José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB

Pastor Reinaldo
Tatíco

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PT

PDT

PPS

PSB

Renato Casagrande

(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

José Carlos Elias

PL
Roberto Pessoa - vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

B.Sá
Cezar Silvestri

Elimar Máximo Damasceno
PV

Edson Duarte

Álvaro Dias - vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PRONA

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÕNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Átila Lins (PPS)
1°Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDl)
Titulares Suplentes

PSC
Pastor Amarildo - vaga do PSB

Zequinha Marinho· vaga do
PTB

Júlio Redecker

Julio Semeghini

Júlio Cesar

Alberto Fraga
Darcísio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Takayama

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Simplício Mário
Vignatti

Zico Bronzeado

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Amon Bezerra

PP

PFL
Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PT

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela· vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletlo
Moraes Souza - vaga do PL
Odflio Balbinolti
Sílas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo - vaga do PL

PMDB

Adão Preito
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1°Vice-Presidente: Sílas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes

Benedito de Lira· vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca - vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico - vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vílela • vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra - vaga do PC
doB
Romel Anizio • vaga do PSDB
Zé Lima - vaga do PFL
Zonta

PTB
Carlos Dunga

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

João Lyra

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alceste Almeida

PFL

PMDB

Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatli

1 vaga

Darci Coelho
José Roberto Arruda

Kátia Abreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Alberto Fraga



PTB

Paulo Delgado

Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Pastor Pedro Ribeiro

Wladimir Costa
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
(Deputado do PC do B ocupa a

vaga)

Wasny de Roure

Rubinelli

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia - vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PFL
César Bandeira

Clóvis Fecury
José Thomaz Nonó

Machado
Milton Barbosa

Paulo Magalhães
Zelinda Novaes - vaga do PV

(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Alexandre Santos· vaga do
PSDB Antonio Joaquim

Ricardo Barros José Unhares
Sandes Júnior Julio Lopes
Valdenor Guedes (Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréla
Julio Semeghini
Narcio ROdrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Eduardo Cunha· vaga do
PP
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Takayama

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
JúlioCesar
Marcos Abramo· vaga do
PT
Murilo Zauith • vaga do PT
Pedro Irujo - vaga do PV

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

Sarney Filho

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes
1 vaga

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles- vaga do

PFL

Jaime Martins

Casara
Eduardo Gomes

Nilson Pinto
Thelma de Oliveira· vaga do

PSB
Zenaldo Coutinho

PDT

PV

PPS

PSC

Mauricio Rabelo • vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1vaga

PRONA

Edson Duarte

Davi Alcolumbre

Amauri Robledo Gasques

Átila Lins
Rogério Silva - vaga do PT

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Zequinha Marinho· vaga do
PTB

Carlos Souza

Luciano Castro· vaga do PFL

Miguel de Souza· vaga do
PSDB
Raimundo Santos

PL

PP
Antonio Joaquim
Suely Campos· vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PSDB

PTB

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
Maria Helena

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

Jorge Biliar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet

IWalter Pinheiro

i
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PT
Angela Guadagnin

Carlos Abicalil
Fernando Ferro

Gilmar Machado
Mauro Passos

Neyde Aparecida

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior· vaga
doPMDB
Mauricio Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos - vaga do
PT

Luiza Erundina
2 vagas

Geraldo Thadeu

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente· vaga do PP

Salvador Zimbaldi
PL

José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFl

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique • vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso

Renato Casagrande
(Deputado do PSC ocupa a vag<l)
PPS

B.Sá



Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
I Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
I 1° Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)

2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jufza Denise Frossard (P8DB)
Titulares Suplentes

PDT

PCdoB

PFL

Enéas

Sarney Filho

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Promotor Afonso Gil

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

Agnaido Muniz
Rogério Silva

Manato
Severiano Alves

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Bispo Wanderval
Carlos Mota

Heleno Silva - vaga do PTB
Raimundo Santos

Wellington Roberto

Nicías Ribeiro

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Gonzaga Palriota
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

1 vaga

PV

PRONA

PCdoB

PSB

Ibrahim Abi-ackel
Wagner Lago
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PL

PDT

Wilson Santos
Zenaido Coutinho· vaga do PP

PP

PPS

PTB

Alexandre Cardoso

Mauricio Quintella Lessa

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Colbert Martins
Júlio Delgado

Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Sérgio Miranda

Marcelo Ortiz

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão· vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

IIdeu Araujo

PT

Alceu Collares
André Zacharow

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
JOão Alfredo
Luciano Zica - vaga do PL
Luiz Alberlo - vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PSC
Pastor Amarildo - vaga doPSB Carlos Willian - vaga do PSB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

André Zacharow

Davi Alcolumbre

Rogério Silva

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odflio Balbinotti
Osvaido Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Mattos
Itamar Serpa

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano - vaga do
PTB

Rogério Teófilo
Zelinda Novaes

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin • vaga do

PMDB

IIdeu Araujo
PV

(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PSC
Costa Ferreira· vaga do PFL

Pastor Amarildo - vaga do PSB
PSL

PSDB

PMDB

PRONA

Nelson Proença

Vanderlei Assis

Df. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Jamil Murad

João Mendes de Jesus 
vagado PDT

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PT
Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurfcio Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

André de Paula
Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado - vaga do PP
Ney Lopes

Paulo Magalhães· vaga do PP

Robson Tuma
Rodrigo Maia
Vilmar Rocha

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda



vaga) vaga)
PMDB PMDB

Ann Pontes
José Borba
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier • vaga do PSDB
Sandro Matos· vaga do PP

André Luiz
Max Rosenmann

Moacir Micheletto
Silas Brasileiro - vaga do PP

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago
PSDB PSDB

PL

PTB
Joaquim Francisco· vaga do
PFL
Pastor Frankembergen • vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Tatico

Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
Celso Russomanno • vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Alex Canziani • vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PP
João Tota
Ronivon Santiago

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Jackson Barreto· vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues. vaga do

PL

Dr. Ribamar Alves

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado - vaga do PC do B

Nice Lobãio

(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

Chico da Princesa

Roberto Pessoa· vaga do PFL

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PT

PFl

PSB

PPS

PMDB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda - vaga do PFl
Jandira Feghali

1 vaga

Rogério Silva

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Perpétua Almeida

Dr. Evilásio

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad • vaga do PTB

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Jarnes Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
10 Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
rn~~ ~_~

Luiz Carreira

Daniel Almeida

Eduardo Sciarra

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

Dimas Ramalho

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Edson Duarte· vaga do PFL

PCdoS
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho· vaga do PFL

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PFL

PDT
Davi Alcolumbre

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe· vaga do PC
doS
Miguel Arraes - vaga do PSDB

PPS
Júnior Betão

PFL

PT
AryVanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara • vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes. vaga do PFL
Simplício Mário
Terezinha Fernandes - vaga do
PMDS
Zezéu Ribeiro - vaga do PFl

Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL ocupa a

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

IPresidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1° Vice-Presidente: Terezinha Fernandes (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes



Sandra Rosado
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PSDB

PP

João Almeida
Léo Alcântara

2 vagas

Jairo Carneiro
PMDB

Alceste Almeida· vaga do PL
Bernardo Ariston

Carlos EduardO Cadoca

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB

Edson Ezequiel
Gastão Vieira

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti

Alex Canziani
Armando Monteiro· vaga do

PMDB
Ricarle de Freitas· vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

PTB

pp

Bismarck Maia
Júlio Redecker • vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Delfim Netto
1 vaga

Enio Tatico

João Lyra· vaga do PMDB

Múcio Sá

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha· vaga do

PFL
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

1 vaga

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Marcus Vicente· vaga do PP

Pastor Reinaldo

Vicente Cascione

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
PL

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Heleno Silva
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB

Lavoisier Maia· vaga do PFL

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PDT

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

Agnaldo Muniz

Giacobo

Reinaldo Betão· vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
1 vaga

PPS
Lupércio Ramos - vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PDT

1 vaga

Nelson Proença

PRONA

1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

1 vaga
S.PART.

Lúcia Braga
PMN

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vagaEniO Bacci
Pompeo de Mattos· vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)Daniel Almeida· vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

Vanderlei Assis

Leonardo Mattos

Rubens Otoni
Virgflio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Carios Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli

Ellmar Máximo Damasceno
PV

Deley
PSC

Carlos Willian • vaga do PSB
Zequinha Marinho· vaga do

PTB

PT
Assis Miguel do Couto

Jorge Bittar
José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Nice Lobão
2 vagas

PT
Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalll
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi· vaga do PFL
Ivan Valente - vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago· vaga do
PP

PFL
Celcita Pinheiro
César Bandeira· vaga do PP

Clóvis Fecury

Osvaldo Coelho· vaga do PSC

Colombo
Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Carlos Nader
Murilo Zauith

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)



PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga) Márcio Reinaldo Moreira

(Deputado do PMDB ocupa a Suely Campos. vaga do PFL
vaga)
(Oeputado do PT ocupa a vaga) Valdenor Guedes

Zé Lima

PMDB

PSDB

Rogério Teófilo • vaga do PSB
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB
Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp • vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

PSDB
Átila Lira • vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PTB
Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

PL

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Mussa Demes • vaga do PP
Onyx Lorenzoni • vaga do PTB
Pauderney Avelino

Roberto Brant

Cezar Schirmer
João Correia· vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso· vaga do PL
Pedro Novais
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota - vaga do PSB

Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius
PP

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco· vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Paulo Marinho - vaga do PFL
PSB

(Deputado do PFL ocupa a vaga) Janete Capiberibe
1 vaga Maurício Quintella Lessa

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/69051701117012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
10 Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
20 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
30 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

1 vaga

Marcelo Ortiz

Vanderlei Assis

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

Delfim Netto

Feu Rosa· vaga do PSDB

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Giacobo • vaga do PPS

Inaldo Leitão - vaga do PSDB

Luciano Castro· vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PDT

PSB

PCdoB

PRONA

PV

Promotor Afonso Gil

PPS

Raul Jungmann • vaga do PMDB

1 vaga

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

PSC
Carlos Willian - vaga do PSB

Jovino Cândido

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PL

Armando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Carlos Souza

Milton Monti

Athos Avelino

Renato Gozzolino

Adão Preito
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassurna
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

Deley - vaga do PC do B

Amido Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu - vaga do PMDB
Machado - vaga do PSB

Severiano Alves

PSC
Costa Ferreira - vaga do PFL
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Alice Portugal

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

PT
Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignatti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales· vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1°Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

PSDB

PMDB

2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

4 vagas

Antonio Nogueira
Mauricio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

2 vagas

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Almerinda de Carvalho
Silas Brasileiro

1 vaga

PT

PMDB

PFL

AryVanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

Murilo Zauith
VilmarRocha
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB

André Luiz - vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

PTB

Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Heleno - vaga do PSDB
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa - vaga do PSDB
Leodegar Tiscoski

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão

Reginaldo Lopes

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Barbosa Neto
Eduardo Cunha - vaga do PP

Jorge Alberto
Osvaldo Reis

Sandro Matos

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

PT

PFL

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Almerinda de Carvalho
André Luiz
Aníbal Gomes· vaga do PT
Hermes Parcianello
Mauro Benevides - vaga do
PSDB
Wladimir Costa

PTB

PP

Manoel Salviano
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Herculano Anghinetti

Simão Sessim

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Rommel Feij6
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

Francisco Garcia· vaga do PPS
Ibrahim Abi-ackel

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

José Militão
Jovair Arantes· vaga do PSDB

Romeu Queiroz

PL

PL
Carlos Mota Bispo Rodrigues
Mário Assad Júnior Edmar Moreira

PSB
Luiza Erundina - vaga do PC do B Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga) 1 vaga

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSC
Costa Ferreira - vaga do PFL

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do
PDT

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Neucimar Fraga Jaime Martins
Wellington Roberto João Leão

PSB
1 vaga 1 vaga

PPS

Agnaldo Muniz
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
PDT

Pompeo de Mattos Manato
PMN

1 vaga 1 vaga
PSC

Renato Cozzolino - vaga do
PFL

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos· vaga do

PT

PFL

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab • vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni



Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio - vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC

doB

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mola
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venzon

PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

PMDB
Marcello Siqueira
Moreira Franco

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro· vaga do PTB
Paulo Feijó - vaga do PMDB
Rose de Freitas
Sebastião Madeira
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
DL Heleno • vaga do PSDB
Francisco Garcia· vaga do PPS
João Pizzolatti - vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer
PTB

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PL
João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PSB
2 vagas

1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara· vaga do PDT
Lobbe Neto

Manoel Salviano

Edna Macedo

Nelson Marquezelli

Miguel de Souza

Sandro M9bel

Miguel Arraes
1 vaga

Cláudio Magrão

Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Alberto Fraga
Pastor Pedro Ribeiro - vaga do
PTB
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra - vaga do PMDB
João Almeida
João Castelo
Vittorio MedioU· vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes • vaga do PFL
Feu Rosa - vaga do PMDB
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes· vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PTB
Jair Bolsonaro
Marcus Vicente - vaga do PP
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

João Carlos Bacelar
Vilmar Rocha

(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

André Luiz

Edison Andrino

João Correia

Michel Temer
Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

PL

1 vaga

Renildo Calheiros

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus - vaga do PMDB

PSB

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PFL

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente:

PRONA
Aldo Rebelo

1 vaga

Amauri Robledo Gasques

Enio Bacci

Leõnidas Cristino
Lupércio Ramos

2 vagas

PCdoB

PV
Leonardo Mattos

Enéas

PSC
Zequinha Marinho - vaga do PTB

Inácio Arruda

PPS

Paulo Baltazar
1 vaga

Neiva Moreira

João Herrmann Neto
Roberto Freire

PDT

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista

Arlindo Chinaglia
Babá

DL Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

PT

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ
Nice Lobão

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)



Titulares
PT

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

PFL
Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

PMDB
Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Pastor Pedro Ribeiro· vaga do
PTB
Vieira Reis

PSDB

Carlos Sampaio

João Campos
Juíza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

PTB
Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Carlos Souza - vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira - vaga do PSDB
Neucimar Fraga

PSB
Isaías Silvestre
Paulo Baltazar

PPS

Suplentes

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

André Luiz
Gilberto Nascimento

Leandro Vilela
Zé Gerardo

1 vaga

Antonio Carlos Mendes
Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Uncoln Portela
Sandro Mabel

Dr. Evilásio
Renato Casagrande

Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vic Pires Franco
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Benjamin Maranhão - vaga
doPL
Darcísio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa - vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Unhares

NiIlon Baiano

Suely Campos - vaga do
PFL

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

Luci Choinacki
Maninha

Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza
PFL

Celcita Pinheiro
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Ronaldo Caiado

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

PMDB

Adelor Vieira

Alceste Almeida - vaga do PL
Almerinda de Carvalho

Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
1 vaga

PSDB
Arnon Bezerra

João Campos

Juíza Denise Frossard
Walter Feldman

1 vaga

PP
Benedito de Ura • vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PTB
Félix Mendonça

Fernando Gonçalves
Marcondes Gadelha· vaga do PFL

Milton Cardias
(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

Pompeo de Mattos Neiva Moreira
PCdoB

(Deputado do PL ocupa a vaga) Perpétua Almeida
PRONA

Professor Irapuan Teixeira Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo li, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Linhares (PP)
Titulares Suplentes

PCdoB
Jamil Murad

Alceu Collares
Dr. Hélio

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

1 vaga

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

PDT

PPS

PSB

PRONA
Amauri Robledo Gasques • vaga

doPP
Elimar Máximo Damasceno - vaga

do PP

Manato
Mário Heringer

Jandira Feghali

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL
Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Athos Avelino
Geraldo Resende

Babá
Ora. Clair

Durval Orlato

Edson Duarte

Colbert Martins

PV

PT

PDT

Marcelo Ortiz

Dimas Ramalho

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha



Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-8264/7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho • vaga do PMDB
Washington Luiz

PFl

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

Titulares
PT

César Medeiros
Gilmar Machado
João Grandão
Lindberg Farias
Mariãngela Duarte
Mauro Passos

PFl
Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PMDB
Alceste Almeida
Carlos Eduardo Cadoca
Marinha Raupp
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PSDB

Suplentes

Fátima Bezerra
Fernando Ferro

Maninha
Neyde Aparecida

Orlando Desconsi
Zico Bronzeado

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli

Jairo Carneiro
Laura Carneiro

1 vaga

Edison Andrino
3 vagas

Adauto Pereira
(Deputado do Pl ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Leonardo Piceiani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do Pl ocupa a vaga)

PP
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro· vaga do
PSDB
Jovair Arantes· vaga do PSDB

Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias
Pl

Luciano Castro· vaga do PFl

Medeiros

Ricardo Rique • vaga do PSDB
Sandro Mabel

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Herculano Anghinelti

Sandes Júnior

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto· vaga do

Pl

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Paulo Kobayashi

PP
Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti
Julio Lopes

PTB
Josué Bengtson
Ronaldo Vasconcellos

Pl
Reinaldo Betão
(Deputado do PSl ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
Alice Portugal

PV
Deley • vaga do PMDB

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do PL

Arnon Bezerra
Léo Alcântara

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

Herculano Anghineltí
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Alex Canziani
Ricarte de Freitas

Almeida de Jesus
Milton Monti

Mauricio Quintella Lessa
1 vaga

Nelson Proença

Severiano Alves

Jamil Murad

PCdoB
Daniel Almeida· vaga do PP Alice Portugal
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-7003/700417005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
2° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PTB)
3° Vice-Presidente: Mariãngela Duarte (PT)

Secretário{a): Flávio José Barbosa de Alencastro

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

Eliseu Resende
José Carlos Araúj:o

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes

AryVanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

PT
Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL
Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do Pl ocupa a vaga)

Alceu Collares

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)
1 vaga

Júlio Delgado
Rogério Silva· vaga do PSB

PPS

PSB

1 vaga
PDT

Cláudio Magrão

Isaías Silvestre

1 vaga



PMDB

PT
Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Suplentes

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Teima de Souza
Wasny de Roure

Gonzaga Patriota
Pastor Francisco Olfmpio

Luiz Antonio Fleury
Philemon Rodrigues

Vicente Cascione

André Luiz
Ann Pontes

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha

Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Eduardo Paes
Júlio Redecker
Ronaldo Dimas

Bispo Rodrigues
Giacobo

Jaime Martins

Alexandre Santos
Mário Negromonte

Suely Cam pos

PP

PL

PTB

PPS

PSB

PSDB

Barbosa Neto
José Borba
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes
Roberto Jefferson

Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgflio Guimarães (PT)
Titulares

Humberto Michiles
Miguel de Souza
Sandro Mabel

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Francisco Dornelles
Pedro Henry
Romel Anizio

Leandro Vilela
Sandro Matos· vaga do PV

Tadeu Filippelli
Zé Gerardo

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

Almeida de Jesus
Maurício Rabelo

Sandro Mabel

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Viltorio Medioli

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Isalas Silvestre

1 vaga

Carlos Dunga

Iris Simões
João Magalhães

Jonival Lucas Junior - vaga
doPMDB

Silas Câmara· vaga do PFL

Érico Ribeiro
Francisco Garcia· vaga do

PC do B
João Tota

Nilton Baiano
Wagner Lago. vagado PDT

Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

PSDB

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

PP

PTB
Fernando Gonçalves· vaga do
PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues· vaga do PL

Romeu Queiroz
PL

PPS

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento· vaga do PV
Marcelino Fraga· vaga do PSDB
Marcelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes

Olavo Calheiros· vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFL
Miguel de Souza· vaga do PFL
Milton Monti • vaga do PDT
Oliveira Filho· vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota· vaga do PC do
B
1 vaga

Leônidas Cristino
PDT

Cezar Silvestr! Lupércio Ramos João Herrmann Neto
PDT

(Deputado do PP ocupa a
vaga)(Deputado do PL ocupa a vaga)

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PP oC~:;a~

PRONA

André Zacharow

Sérgio Miranda

Sarney Filho

Manato
PCdoB

Vanessa Grazziotin
PV

Edson Duarte

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Amauri Robledo Gasques
PV

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Professor Irapuan Teixeira

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8790/7051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO



TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes I

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vicecpresidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares

Dimas Ramalho PRONA
Alice Portugal Jandira Feghali

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Mauricio Rands
Paulo Delgado

Coriolano Sales
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Carlos Sampaio
JuízaDenise Frossard
Nicias Ribeiro

Vicente Arruda

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago· vaga do PDT

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

Cezar Silvestri

PT
Iriny Lopes

5 vagas

PFL
Paes Landim

4 vagas

PMDB
Osmar Serraglio

3 vagas

PSDB
Bonifácio de Andrada

Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho

(Deputado do PL ocupa a
va,ga)

PP
Ibrahim Abi-ackel

Ivan Ranzolin
1 vaga

PTB
Antonio Cruz

1 vaga
PL

Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos
PSB

2 vagas

PPS

PT
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

PFL
Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

PSDB
Átila Lira
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

PTB
Eduardo Seabra
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

PL
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

PSB
Alexandre Cardoso
Mauricio Quintella Lessa

PPS
Athos Avelino

PDT
Severiano Alves

PCdoB

Suplentes

Neyde Aparecida
5 vagas

5 vagas

4 vagas

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

2 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos

2 vagas

B.Sá

Álvaro Dias

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PDT

PCdoB

Severiano Alves

Professor irapuan Teixeira Vanderlei Assis
PSC

Zequinha Marinho· vaga do PTB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7062/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RICD, PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA".

Promotor Afonso Gil
PV

Sarney Filho
PSC

Carlos Willian • vaga do PSB

1 vaga

Marcelo Ortiz

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544.A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7", 8" E 9"
REGIÕES",

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT



José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

PCdoB

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Rose de Freitas

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

Iris Simões
José Militão

Mário Assad·JÚnior
Oliveira Filho

Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Orlando Fantazzini
5 vagas

PFL
Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

PMDB
Maria Helena

3 vagas

PSDB
Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
PP

Mário Negromonte
2 vagas

PTB
2 vagas

PL
Carlos Mota

Chico da Princesa
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

PSB
2 vagas

PPS
Cezar Silvestri

PDT
Mário Heringer

Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

Barbosa Neto
Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

Eduardo Seabra
Iris Simões

Almir Moura
Reinaldo Betão

Maurfcio Quintella Lessa
1 vaga

Nelson Proença

Enio Bacci

Daniel Almeida

Leonardo Mattos

PFL
Gervásio Silva

4 vagas

PMDB
João Correia

3 vagas

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

Bosco Costa
Itamar Serpa

Vittorio Medioli
PP

Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga
PTB

Neuton Lima
1 vaga

PL
Giacobo • vaga do PPS

Luciano Castro
Wellington Roberto

PSB
2 vagas

PPS
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PDT
Davi Alcolumbre

PCdoB
Jamil Murad

PV
Jovino Cândido

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8431/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 574-A, DE 2002, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA

CORRENTE LíQUIDA DO MUNiCípIO, DEFINIDA EM LEI
COMPLEMENTAR.

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PFL)
2° Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-705817059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 1394, DE 2003,

QUE "CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE ESTíMULO AO
PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE,

ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",

Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

Promotor Afonso Gil
PV

Leonardo Mattos
PSC

Carlos Willian - vaga do PSB

PT
Antonio Nogueira

1 vaga

Sarney Filho

6 vagas

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

PT

PFL

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

5 vagas



Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

Rodrigo Maia

PMDB
Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP
Francisco Appio
Herculano Anghinelti
Pedro Corrêa

PTB

Dr. Francisco Gonçalves

Jackson Barreto
Jovair Arantes - vaga do PSDB

PL
Almeida de Jesus
Medeiros

PSB
Eduardo Campos
Isalas Silvestre

PPS

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

Ariosto Holanda
Arnon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

João Tota
2 vagas

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

2 vagas

Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

Armando Monteiro
João Magalhães

Jaime Martins
Roberto Pessoa

Eduardo Campos
Maurício Qulntella Lessa

B.Sá

Álvaro Dias

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca

Mauro Lopes
Moraes Souza

Zé Gerardo
PSDB

Átila Lira
Gonzaga Mola

João Castelo
1 vaga

PP
Eliseu Moura

Enivaldo Ribeiro
Wagner Lago· vaga do PDT

Zé Lima
PTB

José Carlos Elias
José Múcio Monteiro

PL
Inaldo Leilão

Sandro Mabel
PSB

Isaías Silvestre
1 vaga

PPS
Leônidas Cristina

PDT
(Deputado do PP ocupa a vag~l)

PCdoB
Júnior Betão

PDT
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB

Cláudio Magrão

Davi Alcolumbre

Renildo Calheiros

Elimar Máximo Damasceno

Inácio Arruda
PRONA

Vanderlei Assis

Zequinha Marinho· vaga do
PTB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8428/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

Daniel Almeida

Deley

Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

André de Paula
Fábio Souto
José Carlos Aleluia
Luiz Carreira

PV

PSC

PT

PFL

Alice Portugal

Edson Duarte

João Alfredo
Josias Gomes

Luiz Alberto
Mauricio Rands
Simplício Mário

Terezinha Fernandes

5 vagas

Odair
Reginaldo Lopes
Vignalti
Zico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Marcelo Guimarães Filho
1 vaga

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

Julio Lopes
Zonta

Eduardo Seabra

PT
AryVanazzi

Carlos Abicalil
César Medeiros

Ivo José
Lindberg Farias - vaga do PSB

PFL
Clóvis Fecury

Laura Carneiro
1 vaga

PMDB
Ann Pontes

Darcísio Perondi
1 vaga

PSDB
Rose de Freitas

Thelma de Oliveira
1 vaga

PP
Ivan Ranzolin

Sandes Júnior
PTB

Elaine Costa



PV

Luciano Leitoa (Licenciado)
I PC do B
. Alice Portugal

I
Milton Cardias

I
Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

I Isaías Silvestre

Júnior Betão

PL

PSB

PPS

PDT

Homero Barreto

Heleno Silva
Mauricio Rabelo

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Agnaldo Muniz

Davi Alcolumbre

Daniel Almeida

Félix Mendonça
Marcus Vicente - vaga do PP

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

DL Evilásio
Paulo Baltazar

Leõnidas Cristino

PFL
Ricardo Izar

Vicente Cascione
PL

Humberto Michiles
Mauricio Rabelo

Paulo Marinho - vaga do PFL
Wellington Roberto

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PDT

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX: 318-2140

I COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM

I
I RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA C~SA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIARIA.

I
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:

I 3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Deley

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

PSDB

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Vanderlei Assis

Alice Portugal

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do

PDT

PRONA

PCdoB

Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
Wagner Lago. vaga do PDT

Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

PFL

PT

PMDB

Enéas

Jandira Feghali

Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

Alceu Collares

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Mauricio Rands
Rubinelli

Jovino Cândido

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

Osvaldo Biolchi
4 vagas

PP

Adão Preito
Assis Miguel do Couto

Durval Orlato
Guilherme Menezes

Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Roberto Gouveia

Antonio Joaquim

Feu Rosa - vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Jair Bolsonaro
Marcondes Gadelha - vaga do

PT

PTB

PFL

PSDB

Luiz Carreira
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcisio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
DL Francisco Gonçalves

Arlindo Chinaglia
DL Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Alexandre Santos - vaga do
PSDB
Ibrahim Abi-ackel
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

---- ------------ ------ --------------- ---



PL

José Múcio Monteiro
Neuton Lima

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa· vaga do PFL
PSB

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

PL
Carlos Mota
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Mauricio Rabelo

PSB
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

PPS

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

2 vagas

Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz
PPS

PDT

2 vagas

Átila Lins

Dimas Ramalho
PDT

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PCdoB

Júlio Delgado

Pompeo de Mattos

Severiano Alves

Renildo Calheiros
PCdoB

PV

Mário Heringer

Inácio Arruda

Perpétua Almeida 1 vaga Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PRONA

IIdeu Araujo Professor Irapuan Teixeira
PSC

Carlos Willian • vaga do PSB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA pOLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-878217059
FAX: 318"2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
10 Vice-Presidente: MaurIcio Rands (PT)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Jefferson Campos
Pastor Pedro Ribeiro

Takayama
2 vagas

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

Paes Landim
1 vaga

Homero Barreto
Philemon Rodrigues

1 vaga

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Alberto Leréia
CarloS Sampaio

1 vaga

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

PT

PTB

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Rommel Feij6
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Iris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves· vaga do PMDB

PP
Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PFL

Edna Macedo

Almerinda de Carvalho
Jorge Alberto

Leandro Vilela
Mauro Benevides

Vieira Reis

Nélio Dias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes

Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara

Simplício Mário

PT

Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PFL

PTB

PSDB

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otonl

Jackson Barreto

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco



José Múcio Monteiro
Jovair Arantes· vaga do PSDB

PL

Nelson Marquezelli

Ronaldo Vasconcellos

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho. vaga do PFL

PSB

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga
Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

PL
Jaime Martins

João Paulo Gomes da Silva
Reinaldo Betão

PSB
Dr. Ribamar Alves
Isafas Silvestre

PPS
Júlio Delgado

PDT

2 vagas

Cláudio Magrão

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Lupércio Ramos
PPS

PDT

Pastor Francisco ülfmpio
1 vaga

João Herrmann Neto

Pompeo de Mattos Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

André Zacharow
PCdoB

1 vaga

Daniel Almeida Jamil Murad
PRONA

Sérgio Miranda
PV

Vanessa Grazziotin

Professor lrapuan Teixeira IIdeu Araujo Edson Duarte
PSC

Leonardo Mattos

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-706317059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMD8)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgflio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PSDB

PTB

PMDB

Zequinha Marinho· vaga do
PTB

Ora. Clair Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde Dr. Rosinha
José Mentor Fernando Ferro
Paulo Pimenta Paulo Bernardo

PFL
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Robson Tuma José Rocha
Rodrigo Maia 1 vaga

PMDB
André Luiz Anfbal Gomes
Edison Andrino Hermes Parcianello
José Borba Mauro Benevides

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
Custódio Mattos Gonzaga Mota
Paulo Kobayashi Luiz Carlos Hauly

PP
Alexandre Santos João Tota
Mário Negromonte Nilton Baiano

PTB
José Carlos Martinez Iris Simões
José Chaves Vicente Cascione

PL
Bispo Rodrigues Lincoln Porteia
Edmar Moreira Wellington Roberto I

PSB
1 vaga Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES SOBRE

A EVASÃO DE DIVISAS REALIZADAS NO BRASIL, NO
PERíODO DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO PAÍs RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

AryVanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Enio Tatico

Pedro Fernandes

Augusto Nardes
Márcio Reinaido Moreira

'I vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Gonzaga Mota

Veda Crusius

PP

Antonio Cambraia
Eduardo Paes· vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

PT
Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflio Guimarães
Walter Pinheiro

PFL
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
José Militão



Secretário(a): 
Local: 
Telefones: 
FAX: -

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Promotor Afonso Gil

Elimar Máximo Damasceno

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

Josias Quintal
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Serneghlni

Julio Lopes
Sandes Júnior

PRONA

PT

PFL

PMDB

PSDB

PP

Sérgio Miranda

Vanderlei Assis

4 vagas

Laura Carneiro
Robson Tuma

1 vaga

3 vagas

Eduardo Barbosa
Niclas Ribeiro

1 vaga

João Pizzolalti
Valdenor Guedes

TitulareS

Antonio Carlos Biscaia
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Henrique Fontana

JÚlioCesar
Laura Carneiro
Robson Tuma

Luiz Bittencourt
Max Rosenmann
Saraiva Felipe

João Castelo
Sebastião Madeira
Veda Crusius

Dr. Benedito Dias
Nelson Meurer

Roberto Jefferson
Silas Câmara

Bispo Wanderval
MaurIcio Rabelo

Dr. Ribamar Alves

Colbert Martins

Mário Heringer

Jandira Feghali

Elimar Máximo Damasceno

Suplentes
PT

João Grandão
Roberto Gouveia

2 vagas

PFL
Ney Lopes

Paes Landim
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes
Darcfsio Perondi

Silas Brasileiro
PSDB

Luiz Carlos Hauly
Rafael Guerra

Walter Feldman
PP

Enivaldo Ribeiro
José Unhares

Wagner Lago. vaga do PDT
PTB

Arnaldo Faria de Sá
José Carlos Martinez

PL
Almir Moura
Carlos Mota

PSB
Alexandre Cardoso

PPS
Geraldo Resende

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdoB
Jamil Murad

PRONA
Vanderlei Assis

Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

Coronel Alves
Medeiros

1 vaga

JÚlio Delgado

Dr. Rodolfo Pereira

Vanessa Grauiotin

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PV

Armando Monteiro
1 vaga

Bispo Wanderval
Neucimar Fraga

Paulo Baltazar

Lupércio Ramos

1 vaga

Jandira Feghali

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-70671705718780
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DA SERASA •

CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A.
Presidente: Giacobo (PL)
1° Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

PT

Secretário(a): Sílvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061183611878417070
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)

Sarney Filho Jovino Cândido Colombo
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
Zico Bronzeado

Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
Mussa Demes

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
José Priante

Anivaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Devanir Ribeiro
José Eduardo Cardozo

Rubens Otoni
Wasny de Roure

PFL
Fernando de Fabinho

Murilo Zauith
1 vaga

PMDB
Max Rosenmann

Takayama
1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia

Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini

PP



Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Ivan Ranzolin
1 vaga

PTB
Daniel Almeida

PCdoB

PRONA
1 vaga

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-8429/7064/8785/8787
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE

COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT

PFL

João Castelo

IIdeu AraujoProfessor Irapuan Teixeira

Paulo Marinho
PL

Pedro Fernandes
PTB

PP

PSDB

Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

PMDB

Eliseu Moura

Terezinha Fernandes
Washington Luiz

César Bandeira
Corauci Sobrinho

Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362/7053/7612
FAX: 318-2182

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA AFAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEíCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS·1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE À BASE DE

ALCÂNTARA. MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL 
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS· SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Coordenador: Corauci Sobrinho (PFL)
Titulares Suplentes

José MilHão
Luiz Antonio Fleury

Rogério Silva

1 vaga

Jovino Cândido

1 vaga

Almir Moura
Oliveira Filho

PL

PV

PT

PDT

PPS

PSB

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Alex Canziani
Neuton Lima

Perpétua Almeida

Dr. Evilásio

Manato

Giacobo
Reinaldo Betão

Deley

Cezar Silvestri

Carlos Santana
Luciano Zica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Fernando Ferro
João Grandão

João Magno
Maria do Rosário

PFL

PSB
Dr. Ribamar Alves

PCdoB
Vanessa Grazziotin

Carlos Melles
José Carlos Araújo
Paes Landim

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico

Ricardo Barros

Iris Simões
Marcus Vicente

Jaime Martins
João Caldas

Dr. Evilásio

Rogério Silva

Pompeo de Mattos

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Rogério Teófilo
PMDB

Edison Andrino
Eduardo Cunha· vaga do PP

José Divino
Mauro Lopes

PSDB
Helenildo Ribeiro

João Campos
(Deputado do PP ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos· vagado
PSDB

João Pizzolatti
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PTB

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

PL
Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

PSB
1 vaga

PPS
Dimas Ramalho

PDT
Severiano Alves

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira - vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE



PMDB
Luiz Bittencourt • vaga do PRESIDENTE
Nelson Bornier - vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos - vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos - vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes - vaga do PRESIDENTE

PV
Deley - vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte· vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido - vaga do PRESIDENTE
Leonardo Maltos • vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz· vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

REGULA A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAJS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia

PFL
Aroldo Cedraz

PMDB
Osvaldo Bíolchi

PSDB
Carlos Sampaio

PP
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Nelson Marquezelli

PL
Miguel de Souza

PSB
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
André Zacharow

PCdoB
Promotor Afonso Gil

PRONA
IIdeu Araujo

PV
Marcelo Ortiz

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140



EDiÇÃO DE HOJE: 558 PÁGINAS]


