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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 643, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à ESC - Empresa Sauruense de Comu
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 15 de janeiro de 2002, que outorga

concessão à ESC - Empresa Sauruense de Comunicação Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de setembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 644, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão da Freqüêncial - empreendimentos de
Comunicaçao Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Maringá, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 13 de outubro de 2000, que renova

por dez anos, a partir de 10 de maio de 1994, a concessão da Freqüencial- Empreendimentos de Comunica
ção Ltda. para explórar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cida
de de Maringá, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de setembro de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado

Federal.
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SESSÃO SOLENE DE 17-9-2003
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Homenagem aos atletas brasileiros partici
pantes nos Jogos Pan-Americanos de 2003 reali-
zados em Santo Domingo, República Dominicana. 47892

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
vite aos Deputados .Inocêncio Oliveira, Severino
Cavalcanti, Marcelo Ortiz, Claudio Cajado; aos
Srs. Agnelo Queiroz, Ministro do Esporte; Carlos
Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico
Brasileiro; Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho,
Presidente da Confederação Brasileira de Des
portos Aquáticos; Janina Déia Chagas Silva Con
ceição, jogadora da Seleção Brasileira de Volei
bol, representante dos atletas brasileiros partici
pantes nos Jogos Pan-Americanos de 2003, para
composição da Mesa Diretora dos trabalhos. Ou-
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47864
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investigar Operações no Setor de Celmbustíveis,
Relacionadas com a Sonegação dos Tributos,
Máfia, Adulteração e Suposta Indústria de Limi
nares, requerendo prorrogação do prazo da refe-
rida Comissão ..

COMUNICAÇÕES

Dó Senhor Deputado Arnon Bezerra, co
municando sua filiação ao PTB e seu desliga-
mento do PSDB ..

Do Senhor Deputado Rommel Feijó, comu
nicando sua filiação ao PTB e seu desligamento
do PSDB .

MENSAGENS

Nº 411/2003 - Do Poder Executivo - Sub
mete à consideraçãel do Congresso Nacional o
texto da Convenção-Quadro sobre Controle do
Uso do Tabaco, assinada pelo Brasil, em 16 de
junho de 2003 ..

Nº 438/2003 - Do Poder Executivo - Enca
minha mensagem relativa ao demonstrativo das
emissões do real· correspondente ao mês de julho
de 2003, as razões delas determinantes e a posi
ção das reserVas internacionais a elas vinculadas...

PROJETOS DE LEI
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DEVANIR RIBEIRO (PT - SP. Pela ordem.)
- Convocação dos Deputados petistas ao plená-
rio para início da Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia .

ADÃO PRETTO (PT - RS) - Solicitação ao
Governo Federal de extinção do horário de ve-
rão ..

SIMÃO SESSIM (PP - RJ) - Situação de
penúria da maioria dos Municípios brasileiros,
principalmente no Estado do Rio de Janeiro.
Apelo ao Governo Federal em favor de recupera-
ção financeira das municipalidades .

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Fracasso
da Conferência Ministerial da Organização Mun
dial do Comércio realizada em Cancún, México.
Luta dos países em desenvolvimento por maior
participação no mercado internacional. .47918

47918

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17-9-2003

IV - Breves Comunicações

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Anúncio de lançamento do livro Sobral, Cídade
de Cenas Fortes, do jornalista Lustosa da Costa,
no Espaço Cultural Zumbi dos Palmares da Câ-
mara dos Deputados ..

BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB) 
Solicitação à Controladoria-Geral da República,
pelo Ministério Público Federal, de realização de
ampla auditoria em convênios celebrados nos últi
mos 8 anos entre o Governo Federal e a Prefeitura
Municipal de João Pessoa, Estado da Paraíba.......
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torga, pela Câmara dos Deputados, de diplomas PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Re-
a presidentes de confederações desportivas. ... .... 47892 alização, pela Comissão Mista de Planos, Orça-

Usou da palavra o Sr. Ministro do Esporte, mentos Públicos e Fiscalização, de reunião com
AGNELO QUEIROZ. IVAN RANZOLlN (PP - a presença do Ministro do Planejamento, Orça-
SC), CLAUDIO CAJADO (PFL - BA), AUGUSTO mento e Gestão, Guido Mantega, para debate do
NARDES (PP - RS - Pela ordem), LUIZ Orçamento Geral da União de 2004 e do Plano
CARLOS HAULV (PSDB - PR), MARIÂNGELA Plurianual de Investimentos de 2004/2007. 47921
DUARTE (PT - SP), MARCELO ORTIZ (PV - LÚCIA BRAGA (PMN - PB) - Apresenta-
SP), JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ), MARCELO ção de projeto de lei sobre instituição do Progra-
GUIMARÃES FILHO (PFL - BA), BISMARCK ma Disque-Idoso. 47922
MAIA (PSDB - CE), DR. BENEDITO DIAS (PP - ZÉ LIMA (PP - PA) - Escalada da violên-
AP), REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ), JÚLIO cia na região rural do Estado do Pará. Defesa de
DELGADO (PPS - MG) - Homenagem aos atle- inteNenção da Polícia Federal e das Forças
tas brasileiros participantes nos Jogos Pan-Ame- Armadas em conflitos fundiários. Urgente realiza-
ricanos de 2003 realizados em Santo Domingo, ção da reforma agrária. 47922
República Dominicana........................................... 47893 LAEL VARELLA (PFL - MG) - Repúdio às

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Redu- invasões de propriedades promovidas pelo Movi-
ção do tempo destinado aos oradores para uso mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ne-
da palavra.............................................................. 47906 cessidade de adoção, pelas autoridades compe-

MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB - tentes, de providências acerca de conflitos entre
AL), MANATO (PDT - ES), VANESSA proprietários rurais e tribos indígenas. 47923
GRAZZIOTIN (PCdoB - AM). DELEY (PV - RJ), JOÃO CORREIA (PMDB - AC) - Matérias
MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS - Pela ordem.), Lula presíde o PIB zero e A mentíra na polítíca,
JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela ordem.), publicadas pelo jornal Folha de SPaulo. 47925
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP) JAIR BOLSONARO (PTB - RJ) - Caráter
- Homenagem aos atletas brasileiros participan- democrático do debate sobre desarmamento civil
tes dos Jogos Pan-Americanos de 2003 realiza- entre o orador e o Deputado Luiz Eduardo Gree-
dos em Santo Domingo, República Dominicana. .. 47906 nhalgh. Contrariedade à aprovação do Estatuto

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agra- do Desarmamento. Críticas à política social da
decimento aos Parlamentares e convidados pre- Governadora do Estado do Rio de Janeiro, Rosi-
sentes. 47912 nha Matheus. Defesa de incentivo ao controle da

V - Encerramento natalidade. 47927

2 - ATA DA 191§ SESSÃO DA CÂMARA ATHOS AVELlNO (PPS - MG) - Flagelo
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, da seca na região norte do Estado de Minas Ge-
VESPERTINA, DA 1§ SESSÃO LEGISLATIVA rais. Escalada do êxodo rural em decorrência do
ORDINÁRIA, DA 52§ LEGISLATURA, EM 17 DE fenômeno climático. 47928
SETEMBRO DE 2003

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

anterior
1II - Leitura do expediente
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47940
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47941
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47939

47938

47941
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CELCITA PINHEIRO (PFL - MT) - Defesa
de unificação dos programas sociais do País, de
interiaceentre eles e de exigência de contraparti
da das famílias beneficiadas. Solicitação ao Go
verno Federal de extensão das ações sociais à
Região Centro-Oeste ..

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Conve
niência de investigação, pelo Governo Federal,
sobre a administração do Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social - BN DES no
tocante a repetidas renegociações de dívidas
não pagas ..

ARY VANAZZI (PT - RS) - União de movi
mentos sociais em torno do lançamento da Fren
te Nacional de Luta pela Moradia Popular. Inefi
cácia da política habitacional do Governo do Rio
Grande do Sul. ..

NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG) 
Apresentação de projetos de lei sobre instituição
da Pessoa Jurídica Rural e sobre denominação
de Joaquim Prata dos Santos do trecho da
BR-262 entre Uberaba e Boa Sorte, Estado de
Minas Gerais. Contestação a matéria publicada
pela revista IstoÉ sobre interesse pessoal do Mi
nistro dos Transportes, Anderson Adauto, na
conclusão da BR-262, Estado de Minas Gerais....

PEDRO CHAVES (PMOB - GO) "'- Solicita
ção ao Ministério dos Transportes de duplicação
da BR-070 e das demais rodovias de ligação do
Distrito Federal a outros centros urbanos .

LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Visita ao Bra
sil da Sra. Asma Jahangir, Relatora Especial da
Organização das Nações Unidas - ONU, para In
vestigação das ações de grupos de extermínio
no Estado da Bahia. Anúncio de apresentação
de projeto de resolução sobre instituição do Pro
grama de Ação Afirmativa no âmbito da Câmara
dos Deputados ..

ROBERTO BALESTRA (PP ~ GO. Pela or
dem.) - Indagação à Presidência sobre o início
da Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (Carlos Nader) - Aguardo do
quorum regimental para início da Ordem do Dia....

CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem.) - Solicitação aos Deputados do Partido
Progressista de comparecimento ao plenário
para início da Ordem do Dia ..
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JAMIL MURAD (PCdoB - SP) - Nota ofici- campanhas intensivas de combate ao tabagismo,
ai do PCdoB de solidariedade ao Presidente da voltadas principalmente para os adolescentes...... 47936
Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, di- L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) _
ante de ameaças do Primeiro-Ministro israelense Apoio ao projeto de construção de novas unida-
Ariel Sharon. Repúdio às articulações do Estado des penitenciárias constante do Programa Emer-
de Israel para eliminação do líder palestino. De- gencial de Segurança Pública do Governo do
fesa da criação do Estado da Palestina. 47930 Estado de Minas Gerais. 47937

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB ~ AM) 
Repúdio às críticas do Deputado Jair Bolsonaro
aos programas governamentais de assistência
social. Rejeição da proposta de controle de nata
lidade pela bancada feminina da Casa. Relato de
seminários sobre a implantação de novo modelo
energético na região amazônica, promovidos
pela Subcomissão de Energia da Comissão da
Amazônia e Desenvolvimento Regional da Câ-
mara dos Deputados. 47931

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Críti
cas à rejeição, pela Casa, de emenda referente à
elevação de 5% para 15% da alíquota do Impos
to Sobre Herança. Louvor às iniciativas do Minis
tério das Minas e Energia e do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES para reestruturação do setor elétrico bra-
sileiro. 47932

CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO) - Mo
rosidade do Ministério dos Transportes na recu
peração de rodovias no Estado de Rondônia .......

EDISON ANDRINO (PMDB - SC) - Pros
pectivos prejuízos ao setor pesqueiro com a ínci
dênciaindiscriminada do IPVA sobre embarca-
ções motorizadas, prevista na proposta de refor-
ma tributária ..

BETO. ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem.) - Lançamento da Frente Parlamentar
em Defesa do Trânsito Seguro .

ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE) 
Intransigência da base governista nas negocia-
ções em torno da proposta de reforma tributária.
Perspectiva de correção de distorções da maté-
ria pelo Senado Federal. ..

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Apoio
do orador aos Ministros Humberto Costa, da Sa-
úde, e Cristovam Buarque, da Educação .

PRESIDENTE (Carlos Nader) - Convoca
ção dos Parlamentares ao plenário para início da
Ordem do Dia. Determinação de encerramento
dos trabalhos nas Comissões ..

PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE) 
Denúncia de arbitrariedade praticada pelo Prefei
to Paulo Afonso Cintra, do Município de São
Bento do Una, no Estado de Pernambuco, contra
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais...

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA) - Solicita
ção ao Ministério da Saúde de realização de
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47949

47948

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR)
Cumprimentos a D. Eugênio Sales, Arcebispo
Emérito do Rio de Janeiro, por artigo sobre ensi
no religioso no Rio de Janeiro, publicado no Jor-
nal do Brasil. ..

ZÉ GERALDO (PT - PA) - Protesto con
tra patenteamento de espécies nativas da Ama
zônia por empresas estrangeiras. Investimen
tos do Governo Federal na região oeste do
Estado do Pará. Necessidade de ações gover
namentais contra a atuação de grileiros na re-
gião amazônica ..

GERALDO RESENDE (PPS - MS) - Re-
trocesso da pretendida extinção do Provão ..

JOSÉ PIMENTEL (PT - CE) - Realização
de audiência pública em Fortaleza, Estado do
Ceará, pela Comissão Especial destinada ao
exame da proposta de recriação da Superinten
dência de Desenvolvimento do Nordeste. Defesa
de ampliação do Conselho Deliberativo da
SUDENE. Necessidade de redefinição do papel
do Fundo de Desenvolvimento Regional. .

LUCI CHOINACKI (PT - SC) - Concessão,
pela Comunidade Bahá'í do Brasil, do Prêmio Ci
dadania Mundial ao Movimento de Mulheres
Agricultoras do Estado de Santa Catarina, por
trabalho de resgate de sementes crioulas de hor
taliças. Outorga à agricultora Rosa Sell, do Muni
cípio de Paulo Lopes, de prêmio da Fundação
Cúpula Mundial da Mulher, de Genebra, Suíça,
pelo trabalho em prol da agricultura familiar e do
reaproveitamento de recursos naturais. Contra
ponto da produção orgânica à intervenção bio-
química na agricultura e à transgenia .

MANATO (PDT - ES) - Expectativa de su
cesso do Programa Primeiro Emprego para a Ju
ventude, lançado pelo Governo Federal. Implan
tação de programa semelhante no Estado do
Espírito Santo ..

TEREZINHA FERNANDES (PT - MA) - Su
cesso da política externa brasileira. Louvor à inici
ativa do Governo Federal de realização no País
de encontro entre as Forças Armadas Revolucio
nárias da Colômbia e diplomatas da ONU. Indig
nação com a ameaça de morte contra o Presiden
te da Autoridade Nacional da Palestina, Yasser
Arafat, por parte do Governo de Israel. Repúdio
ao veto dos Estados Unidos da América à propos-
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47945
WALTER PINHEIRO (PT, BA) - Dificulda

des enfrentadas por pequenos e médios agricul
tores para renegociação de dívidas junto a insti-
tuições bancárias ..

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

HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Pela or
dem.) - Funcionamento das Comissões em con-
comitância com a Ordem do Dia ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter
minação de imediata suspensão dos trabalhos
nas Comissões ..

N1CE LOBÃO (PFL - MA) - Apoio à suges
tão apresentada pelo SEBRAE de inclusão, na
proposta de reforma tributária, de dispositivo
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JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Balanço da para garantia de tratamento diferenciado às pe-
5ª Conferência Ministerial da Organização Mun- quenas e microempresas. 47946
dial do Comércio, realizada em Cancún, México. SANDRA ROSADO (PMDB - RN) - Enca-
Intransigência dos Estados Unidos da América e minhamento, ao Ministério de Minas e Energia,
da União Européia na revisão de subsídios con- de requerimento de não-inclusão do Estado do
cedidos à agricultura. Consolidação da liderança Rio Grande do Norte no horário brasileiro de ve-
do Brasil entre os países em desenvolvimento. rão. 47947
Defesa da integração dos países latino-america-
nos e do fortalecimento do MERCOSUL. Compe
titividade internacional do setor agropecuário bra-
sileiro. 47941

IVAN VALENTE (PT - SP) - Realização de
audiência pública pela Comissão de Educação e
Cultura da Casa para exposição, por comissão es
pecial do Ministério da Educação, sobre nova pro-
posta de avaliação do ensino superior brasileiro...... 47942

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or
dem.) - Convocação dos Deputados do PMDB
ao plenário para início da Ordem do Dia. Anúncio
de realização, pela Casa, de sessão solene ao
ensejo do transcurso do Dia Nacional das Mis
sões Transculturais. Lançamento da Frente Par-
lamentar Evangélica. 47943

ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ) 
Realização, pelo Movimento Viva Rio, de mani
festação pública no Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, em favor da aprovação do Esta-
tuto do Desarmamento. 47943

COSTA FERREIRA (PSC - MA) - Transcur-
so do Dia Nacional de Missões Transculturais. Re-
levância do trabalho realizado por missionários....... 47944

GUILHERME MENEZES (PT - BA) - Cria
ção do Grupo Móvel de Combate à Tortura pelo
Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana. 47944

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE) 
Transcurso do 1Q aniversário de fundação do
Instituto Ricardo Brennand, no Estado de Per-
nambuco ..
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ta apresentada pela Síria a favor do líder palestino
no Conselho de Segurança da ONU. 47952

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) 
Transcurso do 40º aniversário de fundação da
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São
Gabriel da Palha, no Estado do Espírito Santo.
Importância do cooperativismo no combate ao
desemprego. Liberação, pelo Banco do Nordes
te, de financiamentos para agricultores na região
nortecapíxaba. 47952

HENRIQUE AFONSO (PT - AC) - Impor-
tância do Projeto de Martejo dos Recursos Natu-
rais da Várzea (Pró-Várzea),. vinculado ao
IBAMA. Elaboração de proposta de manejo da
agriculturae pesca da várzea do Alto Rio Juruá... 47953

JOSIAS GOMES (PT - BA) - Transcurso
do 44º aniversário de emancipação político-admi
nistrativa do Município de BlIerarema, Estado da
Bahia. 47954

ZICO BRONZEADO (PT - AC) - Iminência
de conflito péla posse de terra tlO Município de
Plácido de Castro, Estado do Acre. Proposta aos
órgãos competentes para criação de grupo de
trabalho destinado à elaboração de estudos so
bre a cadeia dominial da área em disputa. Exce
lência da atuação de Defensores Públicos do
Estado do Ae:re. 47954

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) - Vin
culação do l'1ome do orador a falsa oferta de em
prego feita pela empresa Construtora Dias da
Cruz Ltda., n? Munic~pio de Magé, Estado do Rio
de Janeiro .. Desemp~nho da Delegada Elaine Di
Stasio Villar, do 66º Distrito Policial de Piabetá,
na elucidação dos fatos ;.................... 47956

NELS9N BORNIER (PMDB - RJ) - Aplau
sos ao Ministro das Comunicações, Miro Teixei
ra, e ao Presidente da Empresa Brasileira de
Correios e Tlôllégrafos, Airton Dipp, pelo atendi
mento às ~eivindicaçõesdos se~idores .em gre
ve. Ineficiência do sistema brasileiro de ensino
público. Elevàçãodo número de estabelecimen-
tos de enSin? privad~ no País. 47957

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Con
gratulaçãoao Governador do. Estado de Pernam
buco, Jarbas Va,sconcej()s, pela inauguração da
Delegacia do IdosQ.e pela criação da Unidade
Móvel de Atendimento ao Idoso. Necessidade de
ampliação da assistência às pessoas idosas no
País. 47958

ANTÔNIO CAr::tLOS BIFFI (PT - MS) 
Transcurso do 10º aniversário de fundação do
jornal DíâríoMS, sediado no Município de Doura-
dos, Estado de Mato Grosso do Sul. 47958

SANDE:SJÚN!()R (PP - GO) - Entrevista
concedida pela socióloga ASpásia Camargo, pro-

fessora da Fundação Getúlio Vargas, ao jornal
Folha de SPaulo sobre a reforma tributária......... 47959

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Defesa da
inserção, no Fundo de Desenvolvimento Regio
nal, dos Municípios da região noroeste do Estado
do Rio de Janeiro. 47959

PAULO ROCHA (PT - PA) - Indignação
com a chacina de trabalhadores rurais na Fazen
da Primavera, Município de São Félix do Xingu,
Estado do Pará. Exigência de apuração das res-
ponsabilidades pelo ocorrido. 47960

VANDER LOUBET (PT - MS) - Manifesta-
ção de pesar pelo falecimento da líder indígena
Marta Vito da Silva, a Marta Guarani. 47961

EDSON DUARTE (PV - BA) - Necessida
de de imediata apreciação, pelà Casa, da Men
sagem nº 349, referente ao Protocolo de Carta-
gena sobre Biossegurança. 47962

PASTOR REINALDO (PTB - RS) - Urgen
te necessidade de restrição do consumo e co
mércio de tabaco no País. Malefícios à saúde hu-
mana advindos do tabagismo................................ 47962

JOÃO TOTA (PP - AC) - Apoio à redução
da jornada de trabalho corno forma de combate
ao desemprego. Elevação dos índices de desem-
prego no Estado do Acre....................................... 47963

PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB 
PE) - Acerto da anulação de atos de Auditores
Fiscais pela Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco. 47964

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ne
ceSsidade da adoção de política de inclusão so-
cial pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva. ......... 47965

CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB -
PE) - Manifestação de voto favorável ao Estatuto
do Desarmamento. 47966

LEANDRO VILELA (PMDB - GO) - De
núncia, pelo jornal Folha de SPaulo, de desvio
de dinheiro público por membros do Governo do
Estado de Goiás. Defesa de instalação, pela
Assembléia Legislativa do Estado, de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigação do
assunto. 47967

JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE) 
Instalação, pelo Ministério da Ciência e Tecnolo
gia, de centros tecnológicos voltados para o
atendimento de carênCias comuns na Região
Nordeste. 47968

JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS) - Parti
cipação na primeira reunião deliberativa da Câ
mara Setorial da Cadeia Produtiva de Vitivinicul
tura, Vinhos e Derivados, do Ministério da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento. Expectativa
de aprovação, pelo Congresso Nacional, do texto



47812 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

do Acordo Constitutivo da Organização Interna-
cional da Vinha e do Vinho. 47969

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Doação, pela Companhia Brasileira de Bebidas,
de bafômetros à Secretaria de Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo. 47970

MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ) - Defe
sa de concessão, pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro, de aumento salarial aos profissio
nais do Instituto Estadual de Engenharia e Arqui-
tetura - IEEA. 47971

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pre
sença, no plenário, da Rainha e das Princesas
da 19ª Oktoberfest realizada no Município de
Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 47971

V- Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
tinuação da votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 41-B, de
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências. .. 47971

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli-
citação de suspensão dos trabalhos das Comis-
sões para início da Ordem do Dia. 47976

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da Emenda Aglutinativa nº 61.. 47976

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ILDEU
ARAÚJO (PRONA - SP), DR. HÉLIO (PDT 
SP), MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB 
AL), CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM),
PASTOR REINALDO (PTB - RS), VEDA
CRUSIUS (PSDB - RS), RODRIGO MAIA (PFL
RJ), OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR), LUIZ
SÉRGIO (PT - RJ), PROFESSOR LUIZINHO
(PT - SP). 47977

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). 47978

VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela or
dem.) - Tentativa de censura à imprensa pelo
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Mobilização
de Parlamentares em defesa da imprensa livre
no País ;................... 47978

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP),
PASTOR REINALDO (PTB - RS), JOSÉ
L1NHARES (PP - CEio 47981

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado MURILO ZAUITH (PFL - MS). 47982

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JAMIL
MURAD (PCdoB - SP), RENATO COZZOLlNO
(PSC - RJ).. " 47982

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deter
minação de encerramento dos trabalhos das Co-
missões ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado GERALDO
RESENDE (PPS, MS) ..

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP. Pela or
dem.) - Aprovação, pela Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, do Projeto de Lei nº
25, de 2003, de autoria do orador, referente à
obrigatoriedade de uso de air-bag duplo nos au
tomóveis. Lançamento da Frente Parlamentar
em Defesa do Trânsito Seguro .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado PEDRO HENRV (PP - MT) ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado MARCELO
ORTIZ (PV - SP) .

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Recuperação das rodovias federais pelo Gover
no Luiz Inácio Lula da Silva. Duplicação da rodo
via BR-381, de ligação entre Belo Horizonte e
Governador Valadares, no Estado de Minas Ge-
rais .

JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela or
dem.) - Encaminhamento de correspondência à
Foundation France Liberté sobre a prisão de líde
res do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra ..

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

Encerramento da votação .

Rejeição da emenda aglutinativa nº 61 ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados LAURA
CARNEIRO (PFL - RJ), EDUARDO VALVERDE
(PT - RO), CARLOS SAMPAIO (P8DB - SP)......

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Anúncio de não-acolhimento pela Presidência
das Emendas Aglutinativas nºs 57 e 76 .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ANíBAL GOMES
(PMDB - CE), BABÁ (PT - PA) .

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.)
- Acolhimento da decisão da Presidência sobre
as Emendas Aglutinativas nºs 57 e 76 .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da Emenda Aglutinativa nº 69 ..

Esclarecimento ao Plenário sobre o teor da
emenda ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCELO ORTIZ (PV - SP), AMAURI
ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP), DANIEL

47982

47982

47983

47986

47986

47986

47987

47988

47988

47988

47992

47992

47994

47994

47994

47994
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ALMEIDA (PCdoB - BA), DA. HÉLIO (PDT 
SP), RENATO CASAGRANDE (PSB - ES),
GERALDO THADEU (PPS - MG), GIACOBO
(Bloco/PL - PR), ÉRICO RIBEIRO (PP - RS),
NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP), WALTER
FELDMAN (PSDB ..., SP). ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO (PFL - BA), EUNíCIO
OLIVEIRA (PMDB - CE), LUIZ SÉRGIO (PT -
RJ), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 47994

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Deputados ao plenário. 47995

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LUIZ ANTONIO
FLEURY (PTB - SP). 47995

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado EDISON ANDRINO (PMDB - SC). 47996

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
dem.) - Anúncio de reunião da Comissão de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado.. 47996

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). 47996

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG), Relator da matéria....... 47997

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PEDRO CHAVES
(PMDB- GO). 47997

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado NELSON MARQUEZELLl (PTB - SP). 47997

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Realização, pelo Grupo Empresarial
Edson Queiroz, da Festa Sereia de Ouro, em
Fortaleza, Estado do Ceará................................... 47997

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados HENRIQUE FONTANA (PT - RS), PAULO
ROCHA (PT - PA). 47998

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação. 47999

Rejeição da Emenda Aglutinativa nº 69....... 47999

Não-acolhimento das Emendas Aglutinati-
vas nºs 73 e 74. 48003

Votação da Emenda Aglutinativa nº 72........ 48004

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados DELEY
(PV - RJ), DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA),
NEIVA MOREIRA (PDT - MA), EDUARDO
CAMPOS (PSB - PE), NELSON PROENÇA
(PPS - RS), LlNCOLN PORTELA (Bloco/PL -
MG), PEDRO HENRY (PP - MT), NELSON
MARQUEZELLI (PTB ...., SP), ANTONIO CARLOS
MENDES THAME (PSDB - SP)............................ 48005

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado MURILO ZAUITH (PFL - MS). 48006

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE), LUIZ
SÉRGIO (PT - RJ), PROFESSOR LUIZINHO
(PT - SP), AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA- SP) :.......................................... 48006

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem.) - Apresentação de proposição. 48006

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCUS VICENTE
(PTB - ES). 48007

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado RONALDO
CAIADO (PFL - GO). 48007

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) 
Presença, na Casa, de integrantes da Rede Na
cional Feminista de Saúde. Pesquisa Assimetrias
Raciais no Brasil, realizada pela entidade, 48007

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem.) - Avanço nas negociações em torno do
Estatuto do Desarmamento no âmbito da Comis
são de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Violência e Narcotráfico. 48008

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação. 48008

Rejeição da Emenda Aglutinativanº 72. 48008

Votação da Emenda Aglutinativa nº 60........ 48012
Usaram da palavra para orientação das res-

pectivas bancadas os Srs. Deputados AMAURI
ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP), .DANIEL
ALMEIDA (PCdoB - BA), RENATO CASAGRANDE
(PSB - ES), MARCELO ORTIZ(pV - SP), NEIVA
MOREIRA (PDT - MA), NELSON PROENÇA (PPS
- RS), UNCOLN PORTELA (BlocO/PL - MG),
CELSO RUSSOMANNO (PP - SP), NELSON
MARQUEZELLI (PTB - SP), EDUARDO PAES
(PSDB - RJ), RODRIGO MAIA (PFL - RJ),
EUNíCIO OLIVEIRA (FMDB - CE), DA. ROSINHA
(PT - PR), PROFESSOR LUIZINH() (FI - SP). ...... 48013

DA. ROSINHA (PT - PA. Pela ordem) 
Concessão de prêmio, pelo Parfamentodo Canadá,
à engenheira Fernanda Giannasi pelo trabalho em
favor do banimento do uso do amiElnto no Brasil. ..... 48014

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES, Relator da matéria. 48014

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pela or
dem.) - Necessidade de reconhecimento, pelo
Governo Federal, do zoneamento sócio-ecológi
ca-econômico elaborado pelo Governo do Esta-
do de Rondônia. 48015

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ....,
Encerramento da votação. 48015

Rejeição da Emenda Aglutinativa nº 60....... 48015

Votação da Emenda Aglutinativa nº 71........ 48020
Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados



48038

48038

48038

48032

48038

48038

48033

48033

48033

NEY LOPES (PFL - RN. Pela ordem.) - Re
gistro de voto. Apresentação de proposição. Enca
minhamento de indicação ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para consulta ao Tribunal Internacional
de Justiça de Haia sobre os princípios legais de dí-
vidas externas de países latino-americanos ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados

MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela or
dem.) - Não-aplicação, pelo Governo do Estado
de São Paulo, de recursos federais destinados à
construção de presídios ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado L1NCOLN PORTELA
(Bloco/PL - MG) ..

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

Rejeição da Emenda Aglutinativa nº 64 ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
acolhimento da Emenda Aglutinativa nº 75 ..

Votação da Emenda Aglutinativa nº 68 ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli
citação ao Parlamentares de permanência no
plenário, tendo em vista aconvocação de sessão
extraordinária .
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MARCELO ORTIZ (PV - SP), AMAURI Usaram da palavra para orientação das res-
ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP), DANIEL pectivas bancadas os Srs. Deputados AMAURI
ALMEIDA (PCdoB - BA), DR. HÉLIO (PDT - ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP), DANIEL
SP), RENATO CASAGRANDE (PSB - ES), ALMEIDA (PCdoB - BA), ÁLVARO DIAS (PDT -
NELSON PROENÇA (PPS - RS). HELENO RN), MARCELO ORTIZ (PV - SP), RENATO
SILVA (Bloco/PL - SE), CELSO RUSSOMANNO CASAGRANDE (PSB - ES), GERALDO THADEU
(PP - SP), NELSON MARQUEZELLI (PTB - (PPS - MG), ALMIR MOURA (Bloco/PL - RJ), DR.
SP), WALTER FELDMAN (PSDB - SP), BENEDITO DIAS (PP AP), NELSON
PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM). GILBERTO MARQUEZELU (PTB - SP). 48030
NASCIMENTO (PMDB - SP), LUIZ SÉRGIO (PT Usou da palavra para orientação da res-
- RJ), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 48020 pectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu- CARLOS MENDES THAME (PSDB - SP). .... ....... 48031
tado RODRIGO MAIA (PFL - RJ). 48021 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem, para registro respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
de voto, a Sra. Deputada ANGELA ROCHA (PFL - BA), OSMAR SERRAGLlO
GUADAGNIN......................................................... 48021 (PMDB - PR). LUIZ SÉRGIO (PT - RJ),

JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.) _ PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 48031
Críticas ao lançamento, pelo Ministério das Mi- NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
nas e Energia, de novo programa de socorro às - Protesto contra prisão de dirigentes do Movi-
empresas do setor elétrico. 48021 mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Tentativa de obstrução da reforma agrária. .......... 48032
tro de voto, os Srs. Deputados LUIZ GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or-
BITTENCOURT (PMDB - GO), PROFESSOR dem.) - Realização da 1ª Amostra de Missões
IRAPUAN TEIXEIRA (PRONA- SP). 48022 Transculturais, em Brasília, Distrito Federal.

MAX ROSENMANN (PMDB _ PRo Pela or- Anúncio de realização, pela Casa, de sessão so-
dem.) - Regozijo com a aprovação da proposta Iene ao ensejo do transcurso do Dia Nacional de

d r f t 'b t' . .. tu n 48022 Missões Transculturais. 48032e e orma ri u ar/a em pnmelro r o .

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Nota da empresa Monsanto sobre plan-
tio de transgênico. 48023

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação. 48023

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CHAVES
(PTB - PE), CEZAR SILVESTRI (PPS - PR),
MURILO ZAUITH (PFL - MS). 48023

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) -
Pedido à Presidência de prorrogação da sessão.. 48024

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Luiz Sérgio. 48024

Rejeição da Emenda Aglutinativa nº 71. 48024

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP). 48028

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Não acolhimento das Emendas Aglutinativas
nºs 70 e 63............................................................ 48029

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
ção da Emenda Aglutinativa nº 64.. 48030

Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). 48030

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pror-
rogação da sessão por 1 hora.......... 48030
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MARCELO ORTIZ (PV - SP)! AMAURI
ROBLEDO GASQUES (PRONA - SP), DANIEL
ALMEIDA (PCdoB - BA), MANATO (PDT, ES),
RENATO CASAGRANDE (PSB - ES), NELSON
PROENÇA (PPS - RS), JOÃO PAULO GOMES
DA SILVA (Bloco/PL - MG), RONIVON
SANTIAGO (PP - AC), JOSUÉ BENGTSON
(PTS - PA), WALTER FELDMAN (PSDB - SP),
CLAUDIO CAJADO (PFL - BA). 48039

Usou. da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO FONTES (PT -
SE)......................................................................... 48040

Usaram·da pal?vra •para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados. OSMAR
SERRAGLlO (PMDB - PR), LUIZ SÉRGIO (PT -
RJ), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 48040

RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG.
Pela ordem.) - Desempenho da Diretora de Tu
rismo, Negócios e Eventos da EMBRATUR, Jea-
nine Pires..... 48041

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rei
teração do pedido aos Parlamentares para per
manência no plenário em face da convocação de
sessão extraordinária. 48041

MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.) 
Realização, pela Comissão.de Minas e Energia, de
audiência .pública .para debate da participação do
BNDES na privatização da empresa Eletricidade de
são Paulo S.A, - ELETROPAULO. 48041

Usaram da palavra pela ordem,. para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOS.É CHAVES
(PTB - PE), LUIZ COUTO (PT - PB), NICIAS
RIBEIRO (PSDB - PA). 48042

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção da Emenda nº 68. 48042

Retonio da. matéria à Comissão Especial
para elaboração da Redação do Vencido. 48047

Convocação de reunião da Comissão
Especial da reforma tributária para elaboração da
redação do vencido. 48047

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado TADEU FILlPPELLI
(PMDB - DF). 48048

ALDO REBELO (PCdoB - SP. Como lí
der.) - Agradecimento às Lideranças partidárias
pela aprovação da proposta da reforma tributária
em primeiro turno. 48048

Usaram dapalavra pela ordem, para regis
tro de 'loto, os Srs. Deputados PASTOR
FRANKEMBERGEN (PTB - RR), CORAUCI
SOBRINHO (PFL - SP), ASSIS MIGUEL DO
COUTO (PT - PR), DR. HÉLIO (PDT - SP),
PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR),
MAURO PASSOS (PT - SC), CASARA (PSDB -
RO), SEVERIANO ALVES (PDT -BA). 48048

RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela or
dem.) - Convite aos integrantes da Frente Parla
mentar da Saúde para reunião no Espaço Cultu-
ral Zumbi dos Palmares da Casa. 48049

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Como Líder.) - Contribuição do PFL para a refor
ma tributária. Unanimidade do posicionamento
de tributaristas sobre a inadequação da.proposta
de reforma do Sistema Tributário Nacional. 48049

ALDO REBELO (PCdoB- SP.. Pela ordem.)
- Agradecimentoa()s Líderes partidários Neiva
Moreira e Carlos Willian pelo apoio à proposta de
reforma tributária. 48050

Usou da palavra pela ordem; para registro
de voto, os Srs. Deputados CÉSAR BANDEIRA
(PFL - MA), NELSON TRAD (PMDB - MS).......... 48050

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 HAULY, RICARpO BARROS,
EDUARDO VALVERQE, CElSO RUSSOMANNO,
LEONARDO MAnOS, ANTONIO CARLOS
BISCAIA! JOSÉ IVO SARTORI! PAULO. PIMENTA,
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA, VANESSA
GRAZZIOTIN, DR. ROSINHA, CORAUCI
SOBRINHO, RONALDO VApCONCELLOS,
LOBBE NETO, CELSO RUSSOMANNO,
AUGUSTO NARDES, WALTER PINHEIRO,
PERPÉTUA ALMEIDA, NEUTONLlMA, BENJAMIN
MARANHÃO, LUIZ CARLOSHAULY. 48051

VI- Encerramentb
3 - ATA DA 192!! SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAOROINÁRIA,
NOTURNA, DA 1!!SESSÃÓ.LEGISLATlVA
ORDINÁRIA, DA 52!! LEGISLATURA, EM 17 DE
SETEMBRO DE 2003

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e ássinat.ura da ata da sessão

anterior
111 - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17-9-2003

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem.) - Aviso aos membros da Comissão de Se
gurança Pública e Combate ao Crime Organiza
do, Violência e Narcotráfico sobre a votação de
destaques. 48064

IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem.) -
Registro de voto proferido em sessão anterior...... 48064

MAURíCIO RABELO (Bloco/PL - TO. Pela
ordem.) - Registro de voto proferido em sessão
anterior. 48064
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LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela or- Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
dem.) - Agradecimento aos membros da Comis- tado CABO JÚLIO (PSC - MG). 48075
são de Segurança Pública e Combate ao Crime PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota-
Organizado, Violência e Narcotráfico pela apro- ção e aprovação de requerimento de urgência
vação do Estatuto do Desarmamento, 48064 para apreciação do Projeto de Lei nQ 1.568, de

ORA. CLAIR (PT - PRo Pela ordem,) - Convi- 2003, do Senado Federal, que institui a Política
te aos Deputados para reunião da frente parlamentar Nacional do Livro , ,............................. 48075
destinada ao acompanhamento da dívida pública. ,.,. 48064 CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Pela or-

JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lí- dem.) - Elogio ao Presidente em exercício dos
der.) - Considerações acerca da conclusão da trabalhos, Deputado Inocêncio Oliveira, pela con-
votação pela Casa, em primeiro turno, da pro- dução do processo de votação das reformas
posta governamental de reforma tributária............ 48064 constitucionais , ,............................ 48075

IV - Ordem do Dia PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota-
JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.) - ção e aprovação do requerimento de urgência

Transcurso do 40Q aniversário da fundação da Fe- para apreciação do Projeto de Lei nQ 258, de
deração dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 2003, do Senado Federal. , ,... 48075
Agricultura do Estado do Ceará - FETRAECE........ 48069 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Votação

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como Lí- e aprovação de requerimento de urgência para
der.) - Conclusão da votação, em primeiro turno, apreciação do Projeto de Lei nQ 1.936, de 2003. ..... 48075
da proposta governamental de reforma tributária, .. , 48070 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dis-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- cussão, em turno único, do Projeto de Decreto
tro de voto proferido em sessão anterior, os Srs, Legislativo nQ 611, de 2003, sobre aprovação do
Deputados TELMA DE SOUZA (PT - SP), Protocolo de Olivos para a Solução de Contro-
BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG). 48072 vérsias no MERCOSUL. ' 48076

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota- Usou da palavra para proferir parecer ao
ção e aprovação de requerimento de prorroga- projeto, pela Comissão de Constituição e Justiça
ção do prazo de funcionamento da Comissão e de Redação, o Sr. Deputado MAURíCIO
Parlamentar de Inquérito destinada à investiga- RANDS (PT - PElo .. , , ,..... 48076
ção de operações no setor de combustíveis, rela- PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
cionadas com a sonegação fiscal, máfia, adulte- Encerramento da discussão ,........ 48076
ração e suposta indústria de liminares , 48073 Votação e aprovação do Projeto de Decre-

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota- to Legislativo nQ 611, de 2003.. ,............................. 48076
ção e aprovação de requerimentos de constitui- Votação e aprovação da Redação Final...... 48076
çãode comissão externa da Casa para apuração
da veracidade dos fatos ocorridos no Presídio Encaminhamento da matéria ao Senado
Ary Franco, no Rio de Janeiro, relacionados com Federal. , , ,.................. 48076
a morte do Sr. Chan Kim Chang, ,....... 48073 BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ. Pela

ENIO BACCI (PDT _ RS. Pela ordem.) _ ordem.) - Morosidade do Ministro da Educação,
Aprovação, pela Comissão de Direitos Humanos, Cristovam Buarque, na apresentação de respos-
de convocação da Direção do Sistema Brasileiro ta a requerimento de informações do orador....... , 48076
de Televisão - SBT, bem como do apresentador PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
Gugu Liberato, para realização de audiência pú- posta ao Deputado Bernardo Ariston, .. ,................ 48078
blica destinada à discussão sobre entrevista PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discus-
ocorrida com integrantes da organização crimino- são, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-
sa Primeiro Comando da Capital- PCC. 48074 lativo nQ 614, de 2003, sobre aprovação do Acordo

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota- entre os Governos da República Federativa do
ção e aprovação de requerimento de urgência Brasil e da República Oriental do Uruguai para per-
para apreciação do Projeto de Resolução nQ 63, missão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacio-
de 2003, do Deputado Lobbe Neto, que dispõe nais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, celebrado
sobre a criação, no âmbito da Câmara dos Depu- em Montevidéu, em 21 de agosto de 2002.... ,.... ,.... 48078
tados, do Parlamento Jovem Brasileiro e dá ou- Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
tras providências..... ,...... ,...................................... 48074 jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de

Usou da palavra pela ordem, para registro Redação, o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). . 48078
de voto, o Sr. Deputado VITTORIO MEDIOU PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
(PSDB - MG) , , , , ,......... 48075 Encerramento da discussão ,.. , , 48078



48085

48085

48086

48087

LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem) 
Congratulação à Mesa Diretora pela condução
dos trabalhos legislativos. Registro de voto. Soli
citação à Contróladoria-Geral da República, pelo
Ministério Público Federal, de auditoria nos con
vênios celebrados nos últimos 8 anos entre o
Governo Federal e a Prefeitura Municipal de48081

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) 
Caráter inovador da proposta de substituto pro
cessual nas relações entre capital e trabalho,
constante na reforma trabalhista ..
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Usou da palavra para encaminhamento da MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela ordem.) -
votação o Sr. Deputado BETO ALBUQUERQUE Perspectiva de prejuízos para a economia
(PSB - RS). 48078 sul-mato-grossense decorrentes da aprovação da re-

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota- forma tributária. Apoio ao substitutivo da Deputada
48079 Laura Carneiro sobre uso de armas de fogo no País.. 48082ção e aprovação do projeto ..

Votação e aprovação da Redação Final. 48079 INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Como Lí-
der.) - Aprovação, pela Comissão de Constitui-

Encaminhamento da matéria ao Senado ção e Justiça ede Redação, de parecer do Depu-
Federal. 48079 tado Paulo Magalhães, favorável à proposta de

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or- emenda constitucional sobre redução da jornada
dem.) - Urgente necessidade de debate sobre a de trabalho no País. 48083
ética na programação da televisão brasileira. ....... 48079 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Vota-

Usou da palavra pela ordem, para registro ção e aprovação do projeto. 48083
de voto, o Sr. Deputado WALDEMIR MOKA Transformação da emenda apresentada
(PMDB - MS). 48079 pelo Deputado Dr. Hélio em emenda de redação,

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ Discus- com o apoiamento de Lideranças partidárias........
são, em turno único, do Projeto de Lei n

Q
1.568, de Votação e aprovação da emenda de redação.

2003, sobre instituição da Política Nacional do Livro. 48080

U d I f . Votação e aprovação da redação final. .......sou a pa avra para pro em parecer ao
projeto e às emendas, pela Comissão de Educa- Encaminhamento da matéria asanção.......
ção e Cultura, o Sr. Deputado CHICO ALENCAR Usou da palavra pela ordem o Sr. Depu-
(PT - RJ). 48080 tado JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 48087

Usou da palavra para proferir parecer ao PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Dis-
projeto e às emendas, pela Comissão de Finan- cussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ

ças e Tributação, o Sr. Deputado ANTONIO 258-A, de 2003, que autoriza o Póder Executivo
CARLOS MENDES THAME (PSDB - SP). 48080 a doar imóveis que menciona,............................... 48088

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Realiza- Usou da palavra para proferir parecer ao pro-
ção, pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos jeto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Públicos e Fiscalização, de audiência com a parti- Redação, o Sr. Deputado LUIZCOUTO (PT - PB)... 48088
cipação do Ministro do Planejamento, Orçamento e PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Gestão,. Guido Mantega, para debate do Orçamen- 48088
to Geral da União de 2004 e do Plano Plurianual Encerramento da discussão ..
de Investimentos de 2004/2007. Efeitos da reforma Votação e aprovação do projeto e da reda-
tributária sobre a Lei Orçamentária. . 48080 ção final. 48088

Usou da palavra para proferir parecer ao Encaminhamento da matéria à sanção. 48088
projeto e às emendas, pela Comissão de Consti- CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.) -
tuição e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado Comentários sobre a proposta de reforma tributária.
CLAUDIO CAJADO (PFL - BA). 48081 Contrariedade à dilação da Desvinculação de Rece-

Usou da palavra para discussão da matéria itas da União. Inconformismo com a exclusão da
o Sr. Deputado DR. HÉLIO (PDT - SP). ........ ....... 48081 progressividade do Imposto sobre Grandes Heran-

ças. Balanço da 5ª Conferência Ministerial da OrgaUsou da palavra o Sr. Deputado CHICO
nização Mundial do Comércio, realizada em Can-

ALENCAR (PT - RJ), Relator da matéria.............. 48081 cún, México. Consolidação da liderança do Brasil
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Solici- entre os países em desenvolvimento. Intransigência

tação ao Deputado Dr. Hélio de encaminhamento dos Estados Unidos da América e da União. Euro-
da emenda à Mesa Diretora. 48081 péia na revisão de subsídios à agricultura. Apoio à

LUIZ BASSUMA (PT - BA. Pela ordem. realização de plebiscito sobre a adesão do País à
Discurso retirado pelo orador para revisão.) - Área de Livre Comércio das Américas. 48088
Acerto de decisão da Ministra de Minas e Ener-
gia, Dilrna ROLJsseff, de exclusão do Estado da
Bahia do horário de verão. 48081
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João Pessoa, Estado da Paraíba. Improbidade
da administração municipal do PSDB. 48089

SEVERIANO ALVES (PDT - BA. Pela or
dem.) - Congratulação à Mesa Diretora pela con
dução dos trabalhos legislativos. Posse da Juíza
Maria José Sales Pereira no cargo de Desembar-
gadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 48089

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Agrade-
cimento às homenagens prestadas à Mesa Diretora. 48090

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem.) - Registro de voto. Congratulação à Mesa
Diretora pela condução dos trabalhos legislati
vos. Críticas à atuação política do PFL e do
PSDB na apreciação da proposta de reforma tri
butária. Capacidade do Governo Luiz Inácio Lula
da Silva para realização das reformas estrutura
is. Satisfação com a exclusão do Estado da Ba-
hia do horário de verão................... 48091

LOBBE NETO (PSDB - SP. Pela ordem.)
Congratulação à Mesa Diretora pela condução
dos trabalhos legislativos. Inclusão na pauta do
projeto Parlamento Jovem Brasileiro. Solidarie-
dade às reivindicações trabalhistas dos funcio-
nários da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro
pecuária - EMBRAPA............................................ 48092

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO CALDAS (Blo-
co/PL - AL). 48092

VIGNATII (PT - SC. Pela ordem.) - Elogio
ao Presidente João Paulo Cunha pela condução
dos trabalhos da Casa. Transcurso da Semana Na
cional da Juventude e do Dia Internacional da Ju
ventude. Realização do Seminário Políticas Públicas
para a Juventude, na Câmara dos Deputados.......... 48092

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados ROBÉRIO NUNES
(PFL - BA), SANDRO MATOS (PMDB - RJ).......... 48093

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or
dem.) - Fortalecimento do Estado brasileiro com
a aprovação das propostas de reforma previden
ciária e tributária. Elogio ao Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva pela tentativa de intermediação
no processo de paz na Colômbia. .. 48093

Usou da palavra pela ordem, para registro
de presença, o Sr. Deputado ALBERTO
GOLDMAN (PSDB - SP). 48093

LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC. Pela or
dem.) - Aumento do desemprego com a privati
zação das empresas do setor de telecomunica
ções. Preocupação com as conseqüências da
pretendida aquisição, pelo Governo do Estado de
Santa Catarina, das instalações da empresa tele-
fônica Brasil Telecom. 48094

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Solicitação aos Deputados de compa-

recimento à Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização para discussão
com o Ministro do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Guido Mantega, sobre os recursos orça-
mentários do Ministério da Saúde. 48095

MARCUS VICENTE (PTB - ES. Pela or
dem.) - Relatório de Atividades da Associação Fe
minina de Educação e Combate ao Câncer vincu
lada ao Hospital Santa Rita de Cássia, no Municí-
pio de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo.. 48095

DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) 
Associação ao pronunciamento do Deputado Se
veriano Alves sobre a condução dos trabalhos da
Casa pelo Presidente João Paulo Cunha e pelo
1º Vice-Presidente, Inocêncio Oliveira. Redução
da taxa básica de juros pelo Comitê de Política
Monetária do Banco Central. Excessivos lucros
obtidos pelas instituições bancárias no País. ....... 48096

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ISAíAS SILVESTRE
(PSB - MG). 48096

FEU ROSA (PP - ES. Pela ordem. Discur
so retirado pelo orador para revisão.) - Importân
cia da aprovação pela Casa, em primeiro turno,
da proposta governamental de reforma tributária. 48096

GUSTAVO FRUET (PMDB - PRo Pela or
dem.) - Anúncio da realização em Montevidéu,
Uruguai, do Encontro de Presidentes de Câma
ras dos Poderes Legislativos dos Estados-Partes
do MERCOSUL, com vistas à implantação de
Parlamento supranacional. 48096

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Ocorrência
de assassinatos de trabalhadores rurais no Muni
cípio de São Félix do Xingu, Estado do Pará.
Escassez de recursos orçamentários destinados
à reforma agrária. Conveniência de suspensão,
pelo Governo Federal, de política imposta ao
País pelo Fundo Monetário InternacionaL........... 48098

GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pela or
dem.) - Elogio ao desempenho do Presidente da
Casa, Deputado João Paulo Cunha, e do 1º
Vice-Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, na
condução da aprovação das reformas previden
ciária e tributária. Matéria publicada no jornal Fo
lha de S.Paulo sobre avaliação da Agência Na
cional de Vigilância Sanitária acerca de propa-
ganda de medicamentos no País. 48099

EDSON EZEQUIEL (PMDB - RJ. Pela or
dem.) - Necessidade de providências da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em relação à
falta de energia elétrica em diversos bairros do Muni-
cípio de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro... 48100

LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.) 
Exclusão do Estado da Bahia do horário brasilei-
ro de verão. Entrega do dossiê Assimetrias Ra-
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ciais no Brasil: Aleria para a Elaboração de polr~

ficas ao Deputado João Paulo Cunha, Presidente
da Câmara dos Deputados. Necessidade urgente
de votação, pela· Casa, do Estatuto da Igualdade
Racial. Visita da Relatora Especial da Comissão
de Direitos Humanos da Organização das Na-
ções Unidas à Bahia ,.......................... 48101

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
ordem.) - Expectativa de regulamentação do
plantio e da comercialização de produtos trans-
gênicos no País. 48102

PERPETUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem.) - Urgente necessidade de revisão dos
acordos do País com o Fundo Monetário Interna
cional para retomada do crescimento econômico
e reversão da escalada do desemprego. 4810S

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pela or-
dem.) ~ Expansão no País de movimento cívico
pela paz e pe.lo desarmamentO. 48104

CARLOS ABICAUL (PT - MT. Pela ordem.)
Transcurso dos aniversários de emancipação políti
co-administrativa dos Municípios de Barra do Gar
ças e Sinop,no Estado do Mato Grosso. Artigo Re
passes créseem, diz PT, sobre o aumento no repas
se de recur~os federais a Municípios mato-grossen-
ses, puplicado pelo jornal Folha do Estado. 48104

V -·Encerra!llento
4 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Alterar el1lparte -exoneração: Mano-
elisa Brito Melo Pdntes Cunha. 48144

b) Tornar sf)m efeito - exoneração: Ber
nadetede Lourdes Melo de Sousa, Elaine Cristi-
na de Oliveira E Silva. 48144

c) Exonerar: Ana Greice Keb Kab Tostes,
Andrea· Abadia Battone!li de Rezende, Antônio
Fernando Gama de Moraes, Cristiane Brasil Fran
cisco, Di0genes Silva Botelho, Eden Marcos Oli
veira da Silva, Eudes Gomes de Oliveira, Fausto
de Macedo Santos, Jorge Tadeu Mudalen Filho,
José Lourenço da Silva Filho,. José Henrique
Aguiar Milet, Juliana Nunes de Gusmão, Jurandir
Silva Umbelino, Lilian Freitas de Souza, Luciano
de Freitas pinho, Mi;jria das Graças Caixeta de
Abreu, Nedite Unhares Ebrahim, Nielson Queiroz
Guimarães, Holf Hackbart, Rute Moura Abrantes,
Sidartha Augusta Vidigal Ribeiro Guimarães.......... 48144

d) Tornar sem efeito nomeação: Henry
Fernandes Ribeiro, João Marcos Moreira Lean
dro, LeilaPedreira de Almeida Kraker, Lilian Mo
reira Pinho, Luis Carlos Garcia de Magalhães,
Mariana Marra Barbosa, Phelippe Oscar Rabello

Jacob, Tania Olenka de Melo Ramos, Waldemir
Freire Cardoso, Zauli Taniguti. 48146

e) Nomear: Adriana Nunes Galvão, Angela
Siqueira de Oliveira, Alanir de Sousa Cunha Sil
va, Cláudio Barbosa da Silva Júnior, Conceição
Barbosa dos Santos, Cristianê Leite Furtado, Di
ogenes Silva Botelho, Djalma Silva Damasceno,
Donaldo Schüler, Dulce Maria Barbosa de São
Bernardo, Elayne Maria Fonseca, Emerson Sou
sa, Fátima Aparecida Cardias Dornelles, Fausto
Roberto Barragan Clavijo, Fernanda Souza de
Araújo, Flávia Virgínia de Souza Melo, Geane
Nóbrega de Negreiros, Geane Patrícia de Olivei
ra, GeraldO César de Faria, Germino Gonçalves
Filho, Guilherme Teixeira Magno Bacalhao, Ha
roldo Medeiros Francisco, Helio Montenegro
Coelho de Albuquerque, Hemerson Edemon de
Paula, Hilda Dias de Assis, João Carlos Feichas
Martins, •João Belarmino Trindade do Amaral,
João Bulantino de Moura, Juliana Machado Aran
tes, Karina Fonseca de Lima, Maria Dulce Reis
Galindo, Marta Lúcia Barbosa Silva Maestri, Ne
dite. Unhares Ebrahim, .Orlando. .Barbosa Silva
Maestri, Patrícia de Araújo Correia, Reinaldo
Barreto de Almeida, Rita de .Cássia Borralho
Mendes, Ronaldo Nóbrega Medeiros, Rute Mou
ra Abrantes, Sérgio Obalski .• Filho, Sérgio Vieira
de Mello, Thiago Luiz Maciel Castro, Weslen
José Santos de Castro, Wilson Fiuza Aragão. ...... 48146

f) Designar: Alderico Vitor5~osta, Carlos
Roberto das Cha~as, Neivaldo Pereira da Silva,
João Portela de Medeiros e Silvana Lobão Melo
Raulino. 48150

5 - EDITAL nQ1lOS - Centro. de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento - CEFOR........... 48151

COMISSÕES

6 - PARECERES - Proposta de Emenda à
Constituição nQ 41-B/03; Projetos de Lei nQs
1.667-A/99, 2.06S-A/99, S.220-8/00, S.658-A/00,
4.S4S-B/01, 4.878-A/01, 5.945-A/01, 5.962-A/01,
6.02S-B/01, 7.49S-A/02, 278-A/OS, 1.0S4-A/OS e
1.23S-B/OS; Projetos de Decreto Legislativo nQs
149-A/OS, 158-A/OS, 168-A/OS, 171-A/OS,
172-A/OS, 17S-A/OS, 177·A/03, 18S-A/OS,
186-A/OS, 195-A/03, 196-A/OS, 211-A/OS,
212-A/OS, 21S-A/03, S51-A/03, 425-A/03,
480-A/OS, 2.9S8-A/OS, S.064-A/OS e S.065-A/OS... 48170

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM I:XERCíCIO
10 - COMiSSÕES
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Ata da 190ª Sessão, Solene, Matutina,
em 17 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha,
Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente

1- ABERTURA DA SESSÃO
(Às 11 Horas e 24 Minutos)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Declaro 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

O SR. MARCELO ORTIZ, servindo como 2º Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. IVAN RANZOLlN, servindo como 1º Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Of. nº 489/2003-CN

Brasília, 11 de setembro de 2003

Exmº Sr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foi lido, na sessão do
Senado Federal realizada nesta data, às quatorze ho
ras e trinta minutos, o Projeto de Lei nº 34, de 2003,
do Congresso Nacional, que "Abre ao Orçamento Fis
cal da União, em favor Justiça Federal, crédito especial
no valor de R$17.000.000,00, para os fins que espe
cifica" e foi, despachado à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a V. Exª calendário para
a tramitação do projeto.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração. - Senador José
Sarney, Presidente do Senado Federal.

SF - 11-9-2003
14h30min

Sobre a mesa projeto de lei que será lido pelo
Senhor Primeiro Secretário.

Projeto de Lei nº 34, de 2003-CN, que "Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Federal,
crédito especial no valorde R$17.000.000,00 (dezessete
milhões de reais), para os fins que especifica". (Mensa
gem nº 105, de 2003-CN, nº 448/2003, na origem).

O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos da Resolução nº 1, de 2001-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do Projeto:

Até 16-9 - Publicação e distribuição de avulsos
das emendas;

Até 24-9 - Prazo final para apresentação de
emendas;

Até 29-9 - Publicação e distribuição de avulsos
das emendas;

Até 9-10 - Encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Nº 495/2003-CN

Brasília, 12 de setembro de 2003

Exmo. Sr.
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados que terminou ontem o prazo,
sem interposição de recurso, para que o Projeto de

.~~~~_.---_..._._..._--_._._~-~-.---_.._.._.-
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Decreto Legislativo nº 10, de 2003-CN seja apreciado difusão comunitária na cidade de Ipê, Estado do Rio
pelo Plenário do Congresso Nacional. Grande do Sul.

Informo, ainda, que o Projeto vai à promulga- Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
ção. na data de sua publicação.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª Senado Federal, 6de agosto de 2003. - Sena-
protestos de estima e consideração. - Senador José dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. _ João Paulo Cunha, Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente. Presidente.

Ofício nº 1.241 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legisla
tivo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 416,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico delpê a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Ipê, Estado do Rio Grande do
Sul".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.587, de 2001, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 594, de 2002.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 416, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Ipê a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cida
de de Ipê, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 204, de 18 de abril de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Ipê a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

Ofício nº 1.249 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legisla
tivo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 424,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação e Movimento Comunitário Rádio Libermann
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Goiabeira, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.849, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 701, de 2002.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 424, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação e Movimento Comunitário Rádio
Libermann fM a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de
Goiabeira, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 341 , de 28 de junho de 2001 , que autoriza a Asso
ciação e Movimento Comunitário Rádio Libermann FM
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Goiabeira, Estado de Minas Gerais.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.250 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 425,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Desenvolvimento Comunitário de Araripe a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Araripe, Estado do Ceará".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.864, de 2002, originário da Câmara' dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 709, de 2002.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 425, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação de Desenvolvimento Comunitário
de Araripe a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Araripe,
Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 552, de 11 de setembro de 2001, que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Araripe a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Araripe, Estado do Ceará.

"--~--------~----

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.251 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 426,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural, Esportiva e Turística de Igaratá 
ACETI a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Igaratá, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.927, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 729, de 2002.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 426, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural, Esportiva e Turística de
Igaratá - ACETI a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Iga
ralá, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere aPor

taria nº 20, de 8 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Cultural, Esportiva e Turística de Igaratá
ACETI a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Igaratá, Estado de São Paulo.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.252 (SF)

Brasília, 12de agosto de 2003

A Sua·Excelênciao Senhor
Deputado Geddel Vieira Uma
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 427,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Cultural Portuense de·Rádio e TV
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Astalfo Dutra, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.815, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 742, de 2002.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 427, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Cultural Portuense
de Rádio e TV a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de
Astolfo Dutra, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a quese refere a Por

taria nº 601 , de 24 de outubro de 2001 , que autoriza a
Associação Comunitária Cultural Portuense de Rádio
e TV a execútar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Astolfo Dutra, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.253 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Uma
Primeiro-Secretário da Câmara·dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 428,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitaria Esportiva e Cultural dos Amigos
de São Vicente de Férrer-MA a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Vicente de
Férrer, Estado do Maranhão".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 2.109, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 749, de 2002.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 428, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Esportiva e Cultural
dos Amigos de São Vicente de Férrer-MA
a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de São Vicente de Fér
rer, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato aque se refere a Por

taria nº 543 de 11 de setembro de 2001, que autoriza
a Associação Comunitária Esportiva e Cultural dos
Amigos de São Vicente de Férrer-MA a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão comunitária na cidade de São Vi
cente de Férrer, Estado do Maranhão.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.254 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: remessa de autógrafo de Decreto Legislati
vo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 429,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Fm Cidade de Itajubá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Presidente Olegário, Estado de Mi
nas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.744, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 756, de 2002.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 429, DE 2003

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Fm Cidade de Itajubá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na ci
dade de Presidente Olegário, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 420, de 7 de agosto de 2001 , que outorga per
missão à Rádio FM Cidade de Itajubá Uda. para ex
plorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-

lada na cidade de Presidente Olegário, Estado de Mi
nas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.255 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: remessa de autógrafo de Decreto Legislati
vo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 430,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que renova a con
cessão da Rádio Educadora de Uberlândia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Ge
rais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.841, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 759, de 2002.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 430, DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são da Radio Educadora De Uberlandia
ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Uber1ândia, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 14 de fevereiro de 1997, que renova
por dez anos, a partir de Iº de maio de 1994, a conces
são da Rádio Educadora de Uberlândia Ltda., para

--~-~- ------------



DECRETO LEGISLATIVO 432, DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Educativa de Comunica
ções de Pedreira para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na ci
dade de Amparo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nQ
, de 15 de janeiro de 2002, que outorga

concessão à Fundação Educativa de Comunicações
de Pedreira para executar, por quinze anos, sem dire-

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nQ 432, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado
Federal, que "aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Educativa de Comunicações de Pedreira
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens na cidade de Amparo, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nQ 1.978, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nQ 14, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

Ofício nQ 1.257 (SF)

Brasília, 12 agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: remessa de autógrafo de Decreto Legislati
vo.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nQ 2.112, de 2002, originário da Câmara dos De
putados e aprovado em revisão, pelo Senado Fede
ral, onde tomou o nQ 769, de 2002.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 431, DE 2003

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educativa Sintonia Cul
tural para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na
cidade de Araxã, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nQ 739, de 6 de dezembro de 2001, que outorga
permissão à Fundação Educativa Sintonia Cultural

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 431,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educativa Sintonia Cultural para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Araxá, Estado de Minas Ge
rais".

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: remessa de autógrafo de Decreto Legislati
vo.

Ofício nQ 1.256 (SF)

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 47825

explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra- para executar, por dez anos, sem direito de exclusivi-
diodifusão sonora em onda média na cidade de Uber- dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
lândia, Estado de Minas Gerais. modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci-

Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor dade de Araxá, Estado de Minas Gerais.
na data de sua publicação. Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena- na data de sua publicação.
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal. Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena-

Publique-se. Arquive-se. dor José Sarney, Presidente.

Em 17-9-03. - João Paulo Cunha, Publique-se. Arquive-se.
Presidente. Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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ito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Amparo, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.258 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: remessa de autógrafo de Decreto Legislati
vo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, paraos devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 433 ,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "aprova o ato que outorga per
missão à Fundação Cultural e Educativa Serro Azul
para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Itabira, Estado
de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 2.005, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 16, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 433, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural e Educativa Serro
Azul para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Itabira, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 249, de 5 de março de 2002, que outorga per
missão à Fundação Cultural e Educativa Serro Azul
para executar, por dez anos, sem direito de exclusivi-

dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Itabira, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.259 (SF)

Brasília, 6 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Le
gislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 434, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena
do Federal, que "aprova o ato que outorga concessão
à TV Vale do Aço LTOA. para explorar serviço de radi
odifusão de sons e imagens na cidade de Coronel Fa
briciano, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 2.052, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 20, de 2003.

Atenciosamente, ..,.. Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 434, DE 2003

Aprova o ato que outorga conces
são à TV Vale do Aço Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens na cidade de Coronel Fabriciano,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 15 de janeiro de 2002, que outorga
concessão à TV Vale do Aço Ltda. para explorar, por
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de

--------"
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radiodifusão de sons e imagens na cidade de Coronel
Fabriciano, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique"-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.260 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira· Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Le
gislativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 435,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza olnsti
tuto de Ensino Profissionalizante Santo Antônio da
Cachoeira a executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Piracaia, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.280, de 2001, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 23, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO 435, DE 2003

Aprova o ato que autoriza o Instituto
de Ensino Profissionalizante Santo Antô
nio da Cachoeira a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Piracaia, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 709, de 14 de novembro de 2000, que autoriza o
Instituto de Ensino Profissionalizante Santo Antônio da
Cachoeira a executar, pelo prazo de dez anos, sem dírei-

to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Piracaia, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de suapublicação.

Senado F~deral,6 dea.gosto de 2003. - Sena
dor Jose Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.261 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 436,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Melgassense a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Barão de Mel
gaço, Estado de Mato Grosso".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.885, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 39, de 2003.

Atenciosamente, - SenadorRomeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 436, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Melgassense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Barão de Melgaço, Estado de
Mato Grosso.

O Congresso. Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a quese refere a Por

taria nº 655, de 14 de novembro de 2001, que autoriza
a Associação Cultural Melgassense a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão comunitária na cidade de Barão
de Melgaço, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.262 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 437,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Aca
demia Cultural de Santa Helena - ACULT-STH/PR a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Santa Helena, Estado do Paraná".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.886, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 40, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 437, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Acade
mia Cultural de Santa Helena
ACULT-STH/PR a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de San
ta Helena, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 673, de 14 de novembro de 2001 , que autoriza a
Academia Cultural de Santa Helena - ACULT-STH/PR
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-

c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Helena, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.263 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 438,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Radiodifusão Varginhense a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Varginha, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.936, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 50, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 438, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Radiodifusão Var
ginhense a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Varginha,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 503, de 24 de agosto de 2001 , que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão Varginhen
se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
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exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - Jóão Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.264 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 439, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena
do Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária da Comunicação de Nova Granada
- SP a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Granada, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.937, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 51, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 439, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária da Comunicação de
Nova Granada - SP a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Granada, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 548, de 11 de setembro de 2001 , que autoriza a
Associação Comunitária da Comunicação de Nova
Granada - SP a executar, pelo prazo dez anos, sem di-

reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Nova Granada, Estado de São
Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal,6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.265 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 440 ,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária, Cultural E Beneficente 
CENTENÁRIO a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Tabatinga, Estado de São Pa
ulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.938, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 52, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inicio XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 440, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária, Cultural E Benefi
cente - CENTENÁRIO a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Tabatinga, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Porta

ria nº 550, de 11 de setembro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária, Cultural e Beneficente -
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CENTENÁRIO a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Tabatinga, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor Jose Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-sê. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.266 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devi
dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 441,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Martinho Prado Junior a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mogi Guaçu, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.976, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 61, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, incise XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 441, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Martinho Prado Junior
a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Mogi Guaçu, Estado
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 209, de 18 de abril de 2001 , que autoriza a
Associação Comunitária Martinho Prado Júnior a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-

clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor Jose Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.267 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 442,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Beneficente e Cultural Comunitária de Brasi
lândia de Minas - ASBCBRAS a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia de
Minas, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.981, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 63, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO NQ 442, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Beneficente e Cultural Comunitá
ria de Brasilândia de Minas - ASBCBRAS
a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Brasilândia de Mi
nas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 111 , de 6 de março de 2001 , que autoriza a
Associação Beneficente e Cultural Comunitária de
Brasilândia de Minas - ASBCBRAS a executar, pelo
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prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária· na cidade de Brasi
lândia de Minas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senade:> Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03.- João Paulo Cunha,

Presidehte.

Ofício nº 1.268 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 443,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Família de Viradouro a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vi
radouro, Estado de São Paulo".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.918, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 66, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 443, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Família de Viradouro
a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Viradouro, Estado de
São Paulo.

O'Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 765, de 6 de dezembro de 2001, que autmiza
a Associação Comunitária Família de Viradouro a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-

c1usividade, serviçe:> de radiodifusão comunitária na
cidade de Viradouro, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.269 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: remessa de autógrafo de Decreto Legis
lative:>.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 444,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza o Cen
tro Social, Educacional e Cultural da Zona Norte a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 1.994, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 71, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso NaCional aprovou,
e eu, Je:>sé Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NQ 444, DE 2003

Aprova o ato que autoriza o Centro
Social, Educacional e Cultural da Zona
Norte a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de .Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 784, de 14 de dezembro de 2001 ,que autoriza
o Centro Social, Educacional e Cultural da Zona Norte
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
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c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, de agosto de 2003. - Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.270,(SF)

Brasília, de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Le
gislativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 445,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do
Senado Federal, que "aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Glória do Goitá a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Glória do Goitá, Esta
do de Pernambuco".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 2.027, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 78, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 445, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Glória do Goitá a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Glória do Goitá, Estado de
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 477, de 22 de agosto de 2001, que autori
za a Associação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Glória do Goitá a executar, pelo prazo de dez

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Glória do Goitá,
Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.271, (SF)

Brasília, de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº , de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena
do Federal, que "aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Radiodifusão de Ipuiuna, para
o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipui
una, Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 2.036, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 80, de 2003.

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 446, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Radiodifusão de
Ipuiuna, para o Desenvolvimento Artísti
co e Cultural a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de lpuiu
na, Estado de IIIlinas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 554, de 13 de setembro de 2001 , que auto
riza a Associação Comunitária de Radiodifusão de
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Ipuiuna, para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de ex-
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex- clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
ctusividade, serviço de radiodifusão comunitária na qüência modulada na cidade de Abre Campo, Estado
cidade de Ipuiuna, Estado de Minas Gerais. de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor Art. 2ºEste Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação. na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena- Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena-
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal. dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se. Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9·03. - João Paulo Cunha,

Presidente. Em 17-9-03. - João Paulo Cunha, Pre-
sidente.

Ofício nº 1.272(SF)

Brasília, de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 447, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena
do Federal, que "aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema de Comunicação Rio Casca Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Abre Campo, Estado de
Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 2.040, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 84, de 2003.

Atenciosamente, - Deputado Romeu Tuma,
Primeiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 447, DE 2003

Aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema de Comunicação Rio
Casca Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Abre Campo, Estado
de Minas Gerais.

O·Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 640, de 24 de outubro de 2001, que outor
ga permissão ao Sistema de Comunicação Rio Casca

Ofício nº 1.273 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 448, de
2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena
do Federal, que "aprova o ato que autoriza a ASVIP
Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Bairro São Vicente de Paula a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de São Gotardo,
Estado de Minas Gerais".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 2.047, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 88, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 448, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a ASVIP 
Associação de Desenvolvimento Comu
nitário do Bairro São Vicente de PaUlla a
executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de São Gotardo, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 467, de 22 de agosto de 2001, que autori-
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za a ASVIP - Associação de Desenvolvimento Comu
nitário do Bairro São Vicente de Paula a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Gotardo, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.274 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 449,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Rádio Tropical FM de Vera - MT
(ACRT/FM) a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Vera, Estado de Mato Grosso".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 2.049, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 95, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 449, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Rádio Tropical FM de
Vera - MT (ACRT/FM) a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Vera, Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 520, de 29 de agosto de 2001 , que autori
za a Associação Comunitária Rádio Tropical FM de
Vera - MT (ACRT/FM) a executar, pelo prazo de dez

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Vera, Estado de Mato
Grosso.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 de agosto de 2003. - Sena
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 1.275 (SF)

Brasília, 12 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legis
lativo.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 450,
de 2003, promulgado pelo Senhor Presidente do Se
nado Federal, que "aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Alvorada a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vila Rica, Estado de Mato
Grosso".

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis
lativo nº 2.062, de 2002, originário da Câmara dos
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe
deral, onde tomou o nº 99, de 2003.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N2 450, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Alvorada a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Vila Rica, Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por

taria nº 721 , de 26 de novembro de 2001 , que autoriza
a Associação Alvorada a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Vila Rica, Estado de
Mato Grosso.
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OF/GAB/I/Nº 832

Brasília,17 de setembro de 2003

Outrossim, informo que as vagas restantes se
rão preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Eunício Oliveira,
Lider do PMDB.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 981-L-PFU03

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Fernan

do de Fabinho para integrar, como membro titular, a
Comissão Especial destinada proferir parecer ao Pro-

SUPLENTE

AdeJor Vieira

TITULARES

Jefferson Campos
Jose Ivo Sartori
Leonardo Picciani
Maria Lucia

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

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício SGMIP nº 1.620/2003, en
caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do PMDB que comporão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 54-A, de 1999, do Sr. Cel
so Giglio que "acrescenta artigo ao Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias" (dispondo que o
pessoal em exercício, que não tenha sido admitido
por concurso público, estável ou não, passa a integrar
quadro temporário em extinção, à medida que vaga
rem os cargos ou empregos respectivos).

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Luiz Bittencourt passa a participar na qualidade de
Titular, da Comissão Parlamentar de Inquérito desti
nada a "investigar as atividades da SERASA - Cen
tralização de Serviços de Bancos S/A", em substitui
ção ao Deputado Anibal Gomes.

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

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 831

Brasília, 16 de setembro de 2003

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

Brasília, 16 setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD Presidente daCâmara dos Deputados
Nesta

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigOr
na data de sua publicação.

Senado Federal, 6 e agosto de 2003. - Sena
dor, Jose Sarney, Presidente Senado Federal.

Publique-se. Arquive"se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GABII/Nº 830

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Fernando Diniz passa a participar, na qualidade de
Suplente, da Comissão de Segurança Pública e Com
bate ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico,
em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testo de estima e consideração. - Deputado Eunicio
Oliveira, Líder do PMDB.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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jeto de Lei Complementar nº 76, de 2003, que "insti
tui, na forma do art. 43 da Constituição, a Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE,
estabelece a sua composição, natureza jurídica, obje
tivos, área de competência e instrumentos de ação",
em substituição ao Deputado José Carlos Aleluia.

Atenciosamente, - Deputado José Carlos
Cunha, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 986-I-PFLl03

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José

Carlos Araújo para integrar, como membro suplente,
a Comissão Especial de a proferir parecer ao Projeto
de Lei Complementar nº 76, de 2003, que "institui, na
forma do art. 43 da Constituição, a Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, esta
belece a sua composição, natureza jurídica , objeti
vos, área de competência e instrumentos de ação",
em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Jose Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 987-L-PFLl03

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Cleuber
Carneiro para integrar, como membro titular, a Co
missão Especial destinada a proferir parecer ao Pro
jeto de Lei Complementar nº 76, de 2003, que "insti
tui, na forma do art. 43 da Constituição, a Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE,
estabelece a sua composição, natureza jurídica, obje-

tivos, área de competência e instrumentos de ação",
em substituição ao Deputado Rodrigo Maia.

Atenciosamente, - Deputado José Carlos Ale
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 988-L-PFL/2003

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado José
Carlos Araújo para integrar, como membro titular, a
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri
me Organizado, Violência e Narcotráfico, em substi
tuição ao Deputado Carlos Melles.

Atenciosamente, - José Carlos Aleluia, Líder
do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. nº 938/2003

Brasília, 16 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen
tais o Senhor Deputado Jackson Barreto, como Titu
lar, em substituição ao Deputado Zequinha Marinho,
para compor a Comissão Permanente de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Roberto Jef
ferson, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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GABINETE DA LIDERANÇA DO PTB

Ofício nº 939/2003

Brasília, 16 de setembro de 2003

Exmo. Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do

Senhor Deputado Jackson Barreto, como Suplente,
da Comissão Permanente de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Jeffer
son Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Em 27-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

GABINETE DO LíDER DO PP

Ofício nº 1.100/03

Brasília, 11 de setembro de 2003

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

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

pelo Partido Progressista - PP, os Deputados Bene
dito de Lira e Mário Negromonte, como titulares, e o
Deputado Nélio Dias, como suplente, Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a "investigar a ação
criminosa das milícias privadas e dos grupos de a Re
gião Nordeste".

Atenciosamente, - Pedro Henry Líder.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha

Presidente.

Ofício nº 1.101/03

Brasília, 11 de setembro de 2003

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

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

pelo Partido Progressista - PP, os Deputados Ibrahim
Abi-Ackel, Francisco Turra e Romel Anízio , como titu
lares, e os Deputados Márcio Reinaldo Moreira e Eni
valdo Ribeiro, como suplentes. para integrarem a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 349-A, de 2001,
que "altera a redação dos arts. 52,53, 55 e 66 da
Constituição Federal para abolir o voto secreto nas
decisões da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
deral".

Atenciosamente, - Pedro Henry, Líder.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/AlPSB/747/03

Brasília, 16 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD 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 e o
deputado Eduardo Campos para a vaga de suplente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei Complementar nº 76, de 2003, do Po
der Executivo, que institui, "na forma do artigo 43 da
Constituição, a Superintendência do Desenvolvimen
to do Nordeste - SUDENE, estabelece a sua compo
sição, natureza jurídica, objetivos, área de competên
cia e instrumentos de ação," em substituição ao já in
dicado.

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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OF/A/PSB/753/03

Brasília, 16 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 a indicação do

Deputado Pastor Francisco Olímpio como suplente
da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalida
de de investigar as atividades da SERASA- Centrali
zação de Serviços dos Bancos S/A.

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/A/PSB/754/03.

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 a indicação do

Deputado Pastor Francisco Olímpio, como suplente
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
"investigar as operações no setor de combustíveis,
relacionados com a _sonegação dos tributos, máfia,
adulteração e suposta indústria de liminares".

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB

OFIA/PSBI 755 103

Brasília, 16 de setembro de 2003

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

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

Deputados Pastor Francisco Olímpio e Lavoisier Maia

como titulares da Comissão Especial destinada a efe
tuar estudo de projetos e ações com vistas à "integra
ção e revitalização das bacias hídricas do Nordeste".

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/A/PSB/758/03

Brasília, 16 de setembro de 2003

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

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

Deputados Dr. Ribamar Alves e Janete Capiberibe
como titular da Comissão Especial destinada a profe
rir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 91, de
2003, do Poder Executivo, que "institui, na forma do
art. 43 da Constituição, a Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia - SUDAM, estabelece a
sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de
competência e instrumentos de ação".

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFIA/PSB/759/03

Brasília, 16 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 a indicação do

Deputado Dr. Ribamar Alves como titular da Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar
a ação criminosa das milícias privadas e dos grupos
de extermínio em toda a Região Nordeste".

Atenciosamente, - Deputado Eduardo Cam
pos, Líder do PSB.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

----~--------------- ---------- -------.-----~~~-~-.~~~-~~----
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Of. nQ 208/03

Brasília, 12 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a saída do Depu
tado Promotor Afonso Gil das seguintes Comissões:

Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação - CCJR

Comissão de Direitos Humanos - CDH
Comissão de Finanças e Tributação - CFT

Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Líder do PCdoS.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. nQ 209/03

Brasília, 12 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a saída do Depu
tado promotor Afonso gil das seguintes Comissões:

PEC nQ 92-A/1995 - Escolha Ministros STF
PEC nQ 544-A/2002 - Tribunais Federais Regio-

nais
Grupo de Trabalho PL nQ 4.376/1993 - Lei de

Falências
Comissão Especial- Transposição e integração

das Bacias do Semi-Árido
Comissão Especial - Segurança Pública
CPI - Ação criminosa dos grupos de extermínio

na Região Nordeste
PEC nQ 160-A/1995 - Competência do STJ
PEC nQ 534-A/2002 - Guardas Municipais
Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,

Líder do PCdoB.

Defiro. Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POlíTICA RURAL

Ofício nQ 497/2003

Brasília, 10 de setembro de 2003

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

Assunto: Apreciação do Projeto de Lei nQ 2.063/99

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 nQ 2.063/99
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 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Of. P. nQ 362 /2003

Brasília, 3 de setembro de 2003

Exmo. Sr.
Deputado João Paulo Cunha
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Trata-se de Recurso nQ 4212003, de autoria do Sr.
Luiz Carlos Hauly, que 'recorre, nos termos do art. 137,
§ 2Q

, do Regimento Interno, contra decisão da Presidên
cia referente à devolução do PL nQ 1.378/2003, que dis
põe sobre as condições de aposentadoria do servidor
público e dá outras providências'.
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Ocorre que o referido Recurso chegou à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação sem o
conteúdo da decisão que devolveu o referido projeto,
nos termos do art. 137, § 1º, do Regimento Interno, o
que impossibilita a manifestação deste Colegiado so
bre a proposição.

Desta forma, solicito a Vossa Excelência se dig
ne em determinar a inclusão, nos autos da referida
proposição, de cópia da decisão dessa Douta Presi
dência, objeto do presente Recurso.

Na oportunidade, reitero meus votos de estima
e consideração. - Deputado Luiz Eduardo Greem
halgh, Presidente.

Encaminhe-se o material solicitado.
Publique-se. Arquive-se.

Em 17-9-03. - Joao Paulo Cunha,
Presidente.

OF. Nº 373-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 pro
vidências regimentais cabíveis, os Projetos de
Decreto Legislativo, conforme relação anexa,
aprovados por este Órgão Técnico, em 9 de se
tembro do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,
Presidente.

PARECERES CCJR DE PDL NQS

I 149.A/03 15~·A/03 16~·A/03 I m·A/03 I m·A/OJ
173·A/03 m·A/OJ I m·A/03 I I 186·A/OJ l I l~)·A/03

196..1\103 7 211·A/03 212·A/OJ ! 2l3·A/03 I },]·A/03

m·A/03 48D·A/03 2.938·A/03 jl064·A/0J IlO6,·A/03

Publique-se.
Em 17-9-03. - Joao Paulo Cunha,

Presidente.

-------- .....------ _. _._.

OF. Nº 385-P/2003 - CCJR

Brasília, 11 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 art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei no
3.220-A/00.

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 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Ofício-Pres nº 548/03

Brasília, 10 de setembro de 2003

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

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre
ciação do Projeto de Lei nº 1.034/03, por este Órgão
Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Leo Alcântara,
Presidência.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício-Preso nº 450 /CEC

Brasília, 3 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
aprovação do Projeto de Lei nº 6.023-A/01, do Sena
do Federal, que "denomina 'Rodovia Deputado Flávio
Derzi' trecho da rodovia BR-158", para publicação da
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira,
Presidente.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

OF. Nº CREDN/P-399/3

Brasília, 10 de setembro de 2003

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

Ofício nº 281/2003-P

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 5.962, de 2001.

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

Respeitosamente, - Deputada Ângela Gua
dagnin, Presidente.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Of. Preso 148/3

Brasília, 10 de setembro de 2003

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

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

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 4.343/2001 .

Solicito a V. Exª, autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Zulaiê Cobra,
Presidenta.

Referência: Para publicação

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 7.493, de 2002.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

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

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Of. Preso nº 149/03

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 disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação. por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 1.667, de 1999.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

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

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha

Presidente.

Of. Preso nº 151/03

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 disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 3.658, 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 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Preso nº 152/03

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 disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 4.878, de 2001.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação do referido projeto e do parecer a ele ofere
cido.

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

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ot. Preso nº 154/03

Brasília, 10 de setembro de 2003

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Joao Paulo Cunha
DO 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 5.945, de 2001.

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

Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
Vice-Presiderife no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Of. Preso nº 155/03

Brasília, 10 de setembro de 2003

À 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 disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreCiação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 278, de 2003.

Solicito a VossaExcelência autorizar a publi
cação do referido projeto do parecer a ele ofereci
do.

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

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 41-A, DE

2003, DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA
O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS E APENSADAS.

(REFORMA TRIBUTÁRIA)

Ofício n2 9/03 - Pres

Brasília,17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Em reunião ordinária realizada hoje, a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta

dê Emenda à Constituição nº 41-A, de 2003, do
Poder Executivo, que "altera o Sistema Tributário
Nacional, e dá outras providências", aprovou, con
tra os votos dos Deputados Eduardo Paes, Pedro
Novais, Francisco Dornelles, Luiz Carlos Hauly,
Osmar Serraglio, Júlio César, André Zacharow,
José Borba e André Luiz, a redação para o segun
do turno de discussão na conformidade da reda
ção do vencido, proposta pelo relator, DelPutado
Virgllio Guimarães.

Assim, solicito a Vossa Excelência a publica
ção em avulso da referida matéria, na forma regi
mental.

Atenciosamente, - Deputado Mussa Demes,
Presidente.

Publique-se.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

GAB-MH/909 Ofício nº 187

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico à Vossa ExcelênCia minha filiação ao
Partido Popular Socialista - PPS, e, em conseqüên
cia, meu desligamento dos quadros do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro - PMDB.

Em anexo seguem os requerimentos encaminha
dos ao Juiz da 1ªZona Eleitoral do Estado de Roraima e
ao Presidente do Díretório Municipal do PMDB.

Atenciosamente, - Maria Helena, Deputada Fe
deral.
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PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

DECLARAÇÃO

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília/DF

Declaro que a Deputada Federal Maria Helena,
teve deferido o seu pedido de filiação partidária ao
Partido Popular Socialista - PPS no dia 12 de setem
bro do corrente ano, pelo Diretório Estadual de Rorai
ma, pelo que firmo a presente para fins de comprova
ção junto à Câmara dos Deputados.

Brasília, 17 de setembro de 2003. - Roberto
Freire, Presidente Nacional do PPS.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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PODER lEGlSLAllI/O

Brasília, 9 de setembro de 2003

Ofício/IR 48

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

Senhor Presidente,

Solicito a alteração de meu nome conforme cons
ta do documento em anexo, no repertório biográfico dos
Deputados, bem nos demais órgãos desta Casa.

Atenciosamente, - Deputada Elaine Costa.

lIAUDA EM TODO oTERRlTOR10 NACIONAL

Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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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 (CPI - COMBUSTíVEIS)

REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2003
(Do Sr. Deputado Carlos Santana)

Requer seja prorrogado o prazo de
funcionamento da Comissão por mais
sessenta dias.

Sr. Presidente,

Nos termos do § 3º do art. 35 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, combinado com o
§ 2º do art. 5º da Lei nº 1 .579, de 18 de março de
1952. requeiro seja prorrogado o prazo de funciona
mento desta Comissão Parlamentar de Inquérito por
mais sessenta dias.

Justificação

Tendo em vista a impossibilidade desta Comis
são Parlamentar de inquérito concluir os seus traba
lhos no prazo estabelecido pelo Ato da Presidência
que a constituiu, sem ouvir convidados e testemu
nhas importantes no processo de elucidação dos fa
tos que ensejaram a sua criação, entendo necessária
nova prorrogação do prazo de funcionamento desta
Comissão, por rnais sessenta dias.

Brasília, 17 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DO Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília/DF

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,
estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB, estando me desligando, por
tanto, dos quadros do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado José Amon
Cruz Bezerra de Menezes, Nome Parlamentar:
Amon Bezerra.

Brasília, 17 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Acelino Jácome Carvalho
DO. Juiz da 028ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Nor
te
Rua São Pedro, nº 193 - Centro
63010-010- Juazeiro do Norte - CE

Senhor (a) Juiz (a) Eleitoral,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data, es

tou solicitando a minha filiação ao Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, estando, portanto, me desligando do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado José Amon
Cruz Bezerra de Menezes, Nome Parlamentar:
Amon Bezerra, Título Eleitoral nº 010671310752 
Zona 028 - Seção 0086

Brasília, 17 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Dr. José Anibal
DO Presidente do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB
SCN Quadra 4, Bloco B, Torre C. Sala 303 B
Centro Empresarial Varig
70710-500 - Brasília-DF

Senhor Presidente,
Por motivos pessoais, comunico a Vossa Exce

lência que. nesta data, estou solicitando a minha filia
ção no Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, solicitan-
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do, portanto, o meu desligamento dos quadros do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado José Arnon
Cruz Bezerra de Menezes, Nome Parlamentar:
Arnol"l Bezerra.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
ComUnico aVossa Excelência que foi aceita a

filiação do Senhor Deputado José Arnon Cruz Bezer
ra de Menezes, nome Parlamentar Arnon Bezerra,
nos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e .consideração. - Deputado José Carlos
Martinez, Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro
PTB.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data,

estou solicitando a minha filiação ao Partido Traba
lhista Brasileiro - PTB. estando me desligando, por
tanto, dos quadros do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Francisco
Rommel Feijã de Sá, Nome do Parlamentar: Rom
mel Feijã.

Brasília,17 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Jose Aníbal
DO Presidente do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB
SCN Quadra 4, Bloco B, Torre C, Sala 303B
Centro Empresarial VARIG
70710-500 - Brasília-DF

Senhor Presidente,
Por motivo os pessoais, comunico a Vossa

Excelência que, hesta data, estou solicitando a minha
filiação no Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, solici
tando, portanto, o meu desligamento dos quadros do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Francisco Rom
mel Feijã de Sá, NomeParlamentar: Rommel Feijã.

Brasília,17 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Doutor Raimundo Deusdeth Rodrigues Junior
DO Juiz da 031ª Zona Eleitoral de Barbalha
Rua Juca Sampaio, s/nº - Vila Santo Antônio
6318-000 - Barbalha-CE

Senhor(a) Juiz (a) Eleitoral,
Comunico a Vossa Excelência que, nesta data, es

tou solicitando a minha filiação ao Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB. estando, portanto, me desligando do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Francisco
Rommel Feijã de Sá, Nome do Parlamentar: Rom
mel Feijã. Título Eleitoral nº 118454507/79 - Zona
031 - Seção 0016.
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PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi aceita a

filiação do Senhor Deputado Francisco Rommel Feijó
de Sá, nome Parlamentar Rommel Feijó nos Qua
dros do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

Ao ensejo,renovo a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração. - Deputado José Carlos Marti
nez, Presidente do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

: dal DemactEc::la Brasileira .. PSCS

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 17-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

MENSAGEM NQ 411, DE 2003
(Do Poder Executivo)

AVISO NQ 880/03

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto da Conven
ção-Quadro sobre Controle do uso do
Tabaco, assinada pelo Brasil, em 16 de
junho de 2003;

(Constitua-se Comissão Especial, nos
Temos do art. 34,11 do RICO a ser Integrada
pelas seguintes Comissões: Relações Exte
riores e de Defesa Nacional, Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
Economia, Indústria e Comercio, Segurida
de Social e Família, Finanças e Tributação e
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54
RICO).)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub
meto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
da Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Ta
baco, assinada pelo Brasil, em 16 de junho de 2003.

Brasília, 26 de agosto de 2003. - José Alencar,
Vice-Presidente.

EM Nº 242/MRE.

Brasília, 1º de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Elevo à alta consideração de Vossa Excelência
a anexa Convenção-Quadro sobre Controle do Uso
do Tabaco, assinada pelo Brasil, o segundo país em
fazê-lo, em 16 de junho de 2003.

2. A Convenção-Quadro foi adotada por unani
midade pelos 192 países membros da Organização
Mundial de Saúde (OMS), em 21 de maio de 2003.
Segundo dados disponíveis da OMS, até 21 de julho
último 43 países já a haviam assinado.

3. Com vistas ao encaminhamento da Conven
ção-Quadro ao Poder Legislativo, a um de cumprir
com os trâmites necessários para sua ratificação, ele
vo á consideração da Vossa Excelência o anexo pro
jeto de Mensagem ao Congresso Nacional.

Respeitosamente,

----------- -- -------- ----
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CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO
TABACO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA

SAÚDE MAIO DE 2003

CONVENÇÃO-QUADRO PARA O
CONTROLE DO TABACO

Preâmbulo
As Partes desta convenção,

Determinadas a dar prioridade ao seu direito de
proteção à saúde pública;

Reconhecendo que a propagação da epidemia
do tabagismo é um problema global com sérias con
seqüências para a saúde pública, que demanda a
mais ampla cooperação internacional possível e a
participação de todos os países em urna resposta in
ternacional eficaz, apropriada e integral;

Tendo em conta a preocupação da comunidade
internacional com as devastadoras conseqüências
sanitárias, sociais, econômicas e ambientais geradas
pelo consumo e pela exposição â fumaça do tabaco,
em todo o mundo;

Seriamente preocupadas com o aumento do
consumo e da produção mundial de cigarros e outros
produtos de tabaco, particularmente nos países em
desenvolvimento, assim cômo oônus que se impõe
às famílias, aos pobres e aos sistemas nacionais de
saúde;

Reconhecendo que a ciência demonstrou de
maneira inequívoca que o consumo e a exposição à
fumaça do tabaco são causas de mortalidade, morbi
dade e incapacidade e que as doenças relacionadas
ao tabaco não se revelam imediatamente após o iní
cio da exposição à fumaça do tabaco e ao consumo
de qualquer produto derivado do tabaco;

Reconhecendo ademais que os cigarros e ou
tros produtos contendo tabaco são elaborados de
maneira sofisticada de modo a criar e a manter a de
pendência, que muitos de seus compostos e a fuma
ça que produzem são farmacologicamente ativos, tó
xicos, mutagênicos, e cancerígenos, e que a depen
dência ao tabaco é classificada separadamente como
uma enfermidade pelas principais classificações in
ternacionais de doenças;

Admitindo também que há evidências científicas
claras de que a exposição pré-natal à fumaça do ta
baco causacondições adversas à saúde e ao desen
volvimento das crianças;

Profundamente preocupadas com o elevado au
mento do número de fumantes e outras formas de
consumo de tabaco entre crianças e adolescentes em

todo o mundo, particularmente com o fato de que se
começa a fumar em idades cada vez menores;

Alarmadas pelo aumento do número de fuman
tes e de outras formas de consumo de tabaco por mu
lheres e meninas em todo o mundo e tendo presente
a importância da participação plena das mulheres em
todos os níveis de elaboração e implementação de
políticas, bem como da necessidade de estratégias
de controle específicas para cada gênero:

Profundamente preocupadas com o elevado nú
mero de fumantes e de outras formas de consumo do
tabaco por membros de povos indígenas;

Seriamente preocupadas com o impacto de to
dos os tipos de publicidade, promoção patrocínio des
tinados a estimular o uso de produtos de tabaco;

Reconhecendo que uma ação cooperativa é ne
cessária para eliminar todas as formas de tráfico ilíci
to de cigarros e de outros produtos de tabaco, incluí
dos contrabando, fabricação ilícita e falsificação;

Reconhecendo que o controle do tabaco em to
dos os níveis, e particularmente nos países em de
senvolvimento e nos de economia em transição, re
quer recursos financeiros e técoicos suficientes e
adequados às necessidades atuais e estimadas para
as atividades de controle de tabaco;

Reconhecendo a necessidade de estabelecer
mecanismos apropriados para enfrentar as conse
qüências sociais e econômicas que a longo prazo,
surgirão com o êxito das estratégias de redução da
demanda de tabaco;

Conscientes das dificuldades sociais e econômi
cas que poderngerar a médio e longo prazo programas
de controle do tabaco em alguns países em desenvolvi
mento ou com economias em transição, e reconhecen
do suas necessidades por assistência técnica, e finan
ceira no contexto das estratégias de desenvolvimento
sustentável formuladas em nível nacional;

Conscientes do valioso trabalho sobre controle do
tabaco conduzido por vários Estados, destacando a li
derança da Organização Mundial de Saúde, bem como
os esforços de outros organismos e entidades do siste
ma das Nações Unidas e de outras organizações inter
governamentaisinternacionais e regionais no estabele
cimento de medidas de controle do tabaco;

Enfatizando a contribuição especial de organi
zações não-governamentais ede outros membros da
sociedade civil não vinculados à indústria do tabaco 
incluindo as associações de profissionais da saúde,
de mulheres, de jovens, de ambientalistas e de grupo
de consumidores e instituições docentes e de aten
ção â saúde - às atividades de controle do tabaco no
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âmbito nacional e internacional, bem como a impor
tância decisiva de sua participação nas atividades na
cionais e internacionais de controle do tabaco;

Reconhecendo a necessidade de manter a vigi
lância ante qualquer tentativa da indústria do tabaco
de minar ou desvirtuar as atividades de controle do ta
baco, bem como a necessidade de manterem-se in
formadas sobre as atuações da indústria do tabaco
que afetem negativamente às atividades de controle
do tabaco;

Recordando o artigo 12 do Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adota
do pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16
de dezembro de 1966, pelo qual se declara que toda
pessoa tem direito de gozar o mais elevado nível de
saúde física e mental:

Recordando ainda o preâmbulo da Constituição
da Organização Mundial de Saúde, que afirma que o
gozo do mais elevado nível de saúde que se possa al
cançar é um dos direitos fundamentais de todo ser
humano, sem distinção de raça, religião, ideologia po
lítica, condição econômica ou social;

Determinadas a promover medidas de controle
do tabaco fundamentadas em considerações científi
cas, técnicas e econômicas atuais e pertinentes;

Recordando que a Convenção sobre a Elimina
ção de todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres, adotada pela Assembléia Geral da ONU,
em 18 de dezembro de 1979, dispõe que os estados
participantes daquela convenção devem tomar as
medidas cabíveis para eliminar a discriminação con
tra as mulheres na área da atenção médica;

Recordando ademais que a Convenção sobre
os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Ge
rai da ONU, em 20 de novembro de 1989, dispõe que
os estados participantes daquela convenção reco
nhecem o direito da criança de desfrutar o mais eleva
do nível possível de saúde,

Acordaram o seguinte:

PARTE I: INTRODUÇÃO

ARTIGO 1
Uso de termos

Para os fins da presente Convenção:

(a) "comércio ilícito" é qualquer prática
ou conduta proibida por lei, relacionada à pro
dução, envio, recepção, posse, distribuição,
venda ou compra, incluída toda prática ou
conduta destinada a facilitar essa atividade:

(b) "organização regional de integra
ção econômica" é uma organização integra
da por Estados soberanos, que transferiram
àquela organização regional competência
sobre uma diversidade de assuntos, inclusi
ve a faculdade de adotar decisões de natu
reza mandatária para seus membros em re
lação àqueles assuntos;1

(e) "publicidade e promoção do taba
co" é qualquer forma de comunicação, reco
mendação ou ação comercial com o objeti
vo, efeito ou provável efeito de promover, di
reta ou indiretamente, um produto do tabaco
ou o seu consumo;

(d) "controle do tabaco" é um conjunto
de estratégias direcionadas à redução da
oferta, da demanda e dos danos causados
pelo tabaco, com o objetivo de melhorar a
saúde da população, eliminando ou reduzin
do o consumo e a exposição à fumaça de
produtos de tabaco;

(e) indústria do tabaco" é o conjunto de
fabricantes, distribuidores atacadistas e im
portadores de produtos de tabaco;

(f) "produtos de tabaco" são todos
aqueles total ou parcialmente preparados
com a folha de tabaco como matéria-prima
destinados a serem fumados, sugados,
mascados ou aspirados;

(9) "patrocínio do tabaco" é qualquer
forma de contribuição a qualquer evento,
atividade ou indivíduo com o objetivo, efeito
ou possível efeito de promover, direta ou in
diretamente, um produto do tabaco ou o seu
consumo.

ARTIGO 2
Relação entre a presente Convenção e outros

acordos e instrumentos jurídicos

1. Com vistas a melhor proteger a saúde hu
mana, as Partes são estimuladas a implementar
medidas que vão além das requeridas pela pre
sente Convenção e de seus protocolos, e nada
naqueles instrumentos impedirá que urna Parte
imponha exigências mais rígidas, compatíveis
com suas disposições internas e conforme ao Di
reito Internacional.

1Quando apropriado, o termo "nacional" se referirá igualmente a
organizações de integração econômica regional.

~~~~~-~~--~ ~----~---~~--~---~~-~~--~--~~-~~
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2. As disposições da Convenção e de seus pro
tocolos em nada afetarão o direito das Partes de cele
brar acordos bilaterais ou multilaterais, inclusive acor
dos regionais ou sub-regionais, sobre questões ~e~a

cionadas à Convenção e seus protocolos ou adIcIo
nais aéla e seus protocolos, desde que esses acor
dos sejam compatíveis com as obrigações estàbele
cidas pela Convenção e seus protocolos. As. Partes
envolvidas deverão notificar tais acordos à Conferên
cia das Partes, por intermédio da Secretaria.

PARTE.II: OBJETIVO,.PRINCípIOS
NORTEADORES E OBRIGAÇÕES GERAIS

ARTIGO 3
Objetivo

O objetivo da presente Convenção e de seus
protocolos é proteger as gerações presentes e futu
ras das devastadoras conseqüências sanitárias, soci
ais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo
e pela exposição àfumaça do tabaco, proporcionan
do uma referência para as medidas de controle do ta
baco, a serem implementadas pelas Partes nos níve
is nacional, regional e internacional, a fim de reduzir
de maneira contínua e substancial a prevalência do
consumo e a exposição à fumaça do tabaco.

ARTIGO 4
Princípios norteadores

Para atingir o objetivo da presente Convenção e
de seus protocolos e para implementar suas disposi
ções, as Partes serão norteadas, inter alia, pelos se
guintes princípios:

1. Toda pessoa deve ser informada sobre as con
seqüências sanitárias, a natureza aditiva e a ameaça
mortal imposta pelo consumo e a exposição à fumaça
do tabaco e medidas legislativas, executivas, adminis
trativas e outras meclidas efetivas serão implementadas
no nível governamental.adequado para proteger toda
pessoa da exposição à fumaça do tabaco.

2. Faz-se necessário um compromisso político
firme para estabelecer e apoiar, no âmbito nacional,
regional e internacional,. m~didas multisetoriais inte
grais e respostas coordenadas, levando em conside
ração:

(a) a necessidade de tomar medidas
para proteger toda pessoa da exposição à
fumaça do tabaco;

(b) a necessidade de tomar medidas
para prevenir a iniciação, promover e apoiar
a cessação e alcançar a redução do consu
mo de tabaco em qualquer de suas formas;

(e) a necessidade de adotar medidas
para promover a participação de pessoas e
comunidades indígenas na elaboração, im
plementação e avaliação de programas de
controle do tabaco que sejam social e cultu
ralmente apropriados as suas necessidades
e perspectivas; e

(d) a necessidade de tomar medidas,
na elaboração das estratégias de controle
do tabaco, que tenham em conta aspectos
específicos de gênero.

3. Urna parte importante da Convenção é a co
operação internacional, especialmente no que tange
à transferência de tecnologia, conhecimento e assis
tência financeira, bem como à prestação de asses
soria especializada com o objetivo de estabelecer e
aplicar prc>gràmas eficazes de controle do tabaco,
tornando em Conta os fatores culturais, sociais, eco
nômicos. políticos e jurídicos locais.

4. Devem ser adotadas, nc> âmbito nacional, re
gional e internacional, medidas e respostas multiseto
riais integrais para reduzir o consumo de todos os
produtos de tabaco, .com vistas.a prevenir, de confor
midade com os princfpiosde sa~depública,a incidên
cia das doenças, da incapacidade prematura e da
mortalidade associadas ao consumo e a exposição à
fumaça do tabaco.

5. As questões relacionadas à responsabilida
de, conforme determinado por cada Parte dentro de
sua jurisdição, são um aspeCto importante para um
amplo controle do tabaco.

6. Devem ser reco.nhecidos e abordados, no
contexto das estratégias nacionais de desenvolvi
mento sustentável, a importância da assistência téc
nica e financeira para auxiliar a transição econômica
dos produtores agrícolas etrabalhadores cujos meios
de vida sejam gravemente afetados em decorrência
dos programas de controle do tabaco, nas Partes que
sejam países em desenvolvimento, e nas que tenham
economias em transição.

7. A participação da sociedade civil é essencial
para atingir o. objetivo da Convenção e de seus proto
colos.

ARTIGO 5
Obrigações Gerais

1. Cada Parte formulará, aplicará e atualizará
periodicamente e revisará estratégias, planos e pro
gramas nacionais multisetoriais integrais de controle
do tabaco, de conformidade com as disposições da
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presente Convenção e dos protocolos aos quais te
nha aderido.

2. Para esse fim, as Partes deverão, segundo as
suas capacidades:

(a) estabelecer ou reforçar e financiar
mecanismo de coordenação nacional ou
pontos focais para controle do tabaco: e

(b) adotar e implementar medidas le
gislativas, executivas, administrativas elou
outras medidas e cooperar, quando apro
priado, com outras Partes na elaboração de
políticas adequadas para prevenir e reduzir
o consumo de tabaco, a dependência da ni
cotina e a exposição à fumaça do tabaco.

3. Ao estabelecer e implementar suas políticas
de saúde pública relativas ao controle do tabaco, as
Partes agirão para proteger essas políticas dos inte
resses comerciais ou outros interesses garantidos
para a indústria do tabaco, em conformidade com a
legislação nacional.

4. As Partes cooperarão na formulação de medi
das, procedimentos e diretrizes propostos para a im
plementação da Convenção e dos protocolos aos
quais tenham aderido.

5. As Partes cooperarão, quando apropriado,
com organizações intergovernamentais internaciona
is e regionais e com outros órgãos competentes para
alcançar os objetivos da Convenção e dos protocolos
aos quais tenham aderido.

6. As Partes cooperarão, tendo em conta os re
cursos e os meios a sua disposição, na obtenção de
recursos financeiros para a implementação efetiva da
Convenção por meio de mecanismos de financiamen
to bilaterais e multilaterais.

PARTE 111: MEDIDAS RELATIVAS À
REDUÇÃO DA DEMANDA DE TABACO

ARTIGO 6
Medidas relacionadas a preços e impostos

para reduzir a demanda de tabaco

1. As Partes reconhecem que medidas relacio
nadas a preços e impostos são meios eficazes e im
portantes para que diversos segmentos da popula
ção, em particular os jovens. reduzam o consumo de
tabaco.Sem prejuízo do direito soberano das Partes
em decidir e estabelecer suas respectivas políticas
tributárias, cada Parte levará em conta seus objetivos
nacionais de saúde no que se refere ao controle do
tabaco e adotará ou manterá. quando aplicável, medi
das como as que seguem:

a) aplicar aos produtos do tabaco polí
ticas tributárias e, quando aplicável, políti
cas de preços para contribuir com a conse
cução dos objetivos de saúde tendentes a
reduzir o consumo do tabaco;

b) proibir ou restringir, quando aplicável,
aos viajantes internacionais, a venda elou a
importação de produtos de tabaco livres de
imposto e livres de tarifas aduaneiras.

3. As Partes deverão fornecer os índices de ta
xação para os produtos do tabaco e as tendências
do consumo de produtos do tabaco, em seus relató
rios periódicos para a Conferência das Partes, em
conformidade com o artigo 21.

ARTIGO?
Medidas não relacionadas a preços
para reduzir a demanda de tabaco

As Partes reconhecem que as medidas integra
is não relacionadas a preços são meios eficazes e im
portantes para reduzir o consumo de tabaco. Cada
Parte adotará e aplicará medidas legislativas, execu
tivas, administrativas ou outras medidas eficazes ne
cessárias ao cumprimento de suas obrigações decor
rentes dos artigos 8 a 13 e cooperará com as demais
Partes, conforme proceda, diretamente ou pelo inter
médio dos organismos internacionais competentes,
com vistas ao seu cumprimento. A Conferência das
Partes proporá diretrizes apropriadas para a aplica
ção do disposto nestes artigos.

ARTIGO 8
Proteção contra a exposição à fumaça do tabaco

1.As Partes reconhecem que a ciência demons
trou de maneira inequívoca que a exposição à fuma
ça do tabaco causa morte, doença e incapacidade.

2. Cada Parte adotará e aplicará, em áreas de
sua jurisdição nacional existente, e conforme determi
ne a legislação nacional, medidas legislativas, execu
tivas, administrativas elou outras medidas eficazes
de proteção contra a exposição à fumaça do tabaco
em locais fechados de trabalho, meios de transporte
público, lugares públicos fechados e, se for o caso.
outros lugares públicos, e promoverá ativamente a
adoção e aplicação dessas medidas em Outros níveis
jurisdicionais.

ARTIGO 9
Regulamentação do conteúdo dos

produtos de tabaco

A Conferência das Partes, mediante consulta
aos organismos internacionais competentes, proporá



(a) amplo acesso a programas efica
zes e integrais de educação e conscientiza
ção do público sobre os riscos que acarre
tam à saúde. o consumo e a exposição à fu
maça do tabaco, incluídas suas proprieda
des aditivas;

ARTIGO 12
Educação, comunicação, treinamento

e conscientização do público

Cada Parte promoverá e fortalecerá a conscien
tização do público sobre as questões do controle do
tabaco, utilizando, de maneira adequada, todos os
instrumentos de comunicação disponíveis. Para esse
fim, cada Parte promoverá e implementará medidas
legislativas, executivas, administrativas elou outras
medidas efetivas para promover:

2. Cada carteira unitária e pacote de produtos
de tabaco, e cada embalagem externa e etiqueta
gem de tais produtos deverá conter, além das ad
vertências especificadas no parágrafo 1 (b) do pre
sente Artigo, informações sobre os componentes e
as emissões relevantes dos produtos de tabaco, tais
como definidos pelas autoridades nacionais compe
tentes.

3. Cada Parte exigiráque as advertências e a in
formação especificada nos parágrafos 1 (b) e 2 do
presente artigo figurem - em cada carteira unitária,
pacote de produtos de tabaco, e em cada embalagem
externa e etiquetagem de tais produtos - em seu idio
ma, ou em seus principais idiomas.

4. Para os fins deste Artigo, a expressão "embala
gem externa e etiquetagem", em relação a produtos de
tabaco, aplica-se a qualquer embalagem ou etiqueta
gem utilizadas na venda no varejo de tais produtos.

(a) a embalagem e a etiquetagem dos
produtos de tabaco não promovam produto
do tabaco de qualquer forma que seja falsa,
equivocada ou enganosa, ou que possa in
duzir ao erro, com respeito a suas caracte
rísticas, efeitos para a saúde, riscos ou
emissões, incluindo termos ou expressões,
elementos descritivos, marcas de fábrica ou
de comércio, sinais figurativos ou de outra
classe que tenham o efeito, direto ou indire
to, de criar a falsa impressão de que um de
terminado produto de tabaco é menos noci
vo que outros. São exemplos dessa promo
ção falsa, equívoca ou enganosa, ou que
possa induzir a erro, expressões como "Iow
tar" (baixo teor de alcatrão), "Iight", "ultra
light" ou "mild" (suave); e

(b) cada carteira unitária e pacote de
produtos de tabaco, e cada embalagem ex
terna etiquetagem de tais produtos também

ARTIGO 11
Embalagem e etiquetagem de

produtos de tabaco

1. Cada Parte, em um período de três anos a
partir da entrada em vigor da·Convenção para essa
Parte, adotará e implementação de acordo com sua
legislação naciona.l, medidas efetivas para garantir
que:
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diretrizes para a análise e a mensuração dos conteú- contenham advertências descrevendo os
dos e emissões dos produtos de tabaco, bem como efeitos nocivos do consumo do tabaco, po-
para a regulamentação desses conteúdos e emis- dendo incluir outras mensagens apropria-
sões. Cada Parte adotará e aplicará medidas legisla- das. Essas advertências e mensagens:
tivas, executivas e administrativas, ou outras medidas (i) serão aprovadas pela autoridade
elicazes aprovadas pelas autoridades nacionais com- nacional competente;
petentes, para a efetiva realização daquelas análises, (ii) serão rotativas;
mensuração e regulamentação. (iH) serão amplas, claras, visíveis e le-

ARTIGO 10 gíveis;
Regulamentação da divulgação das (iv) ocuparão 50% ou mais da·principal

informações sobre os produtos de tabaco superfície exposta e em nenhum caso

Cada Parte adotará e aplicará. cm conformida- menos que 30% daquela superfície;
de com sua legislação nacional, medidas legislativas, (v) podem incluir imagens ou pictogra-
executivas, administrativas elou outras medidas efi- mas.
cazes para. exigir que os fabricantes e importadores
de produtos de tabaco revelem às autoridades gover
namentais a informação relativa ao conteúdo e as
emissões dos produtos de tabaco. Cada Parte adota
rá e implementará medidas efetivas para a divulga
ção ao público da informação sobre os componentes
tóxicos dos produtos de tabaco e sobre as emissões
que possam produzir.
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(b) conscientização do público em re
lação aos riscos que acarretam para a saú
de o consumo e a exposição à fumaça do
tabaco. assim como os benefícios que advém
do abandono daquele consumo e dos esti
los de vida sem tabaco, conforme especifi
cado no parágrafo 2 do artigo 14;

(c) acesso do público, em conformida
de com a legislação nacional, a uma ampla
variedade de informação sobre a indústria
do tabaco, que seja de interesse para o ob
jetivo da presente Convenção;

(d) programas de treinamento ou sen
sibilização eficazes e apropriados, e de
conscientização sobre o controle do tabaco,
voltados para trabalhadores da área de saú
de, agentes comunitários, assistentes socia
is, profissionais de comunicação, educado
res, pessoas com poder de decisão, admi
nistradores e outras pessoas interessadas;

(e) conscientização e participação de
organismos públicos e privados e organiza
ções não-governamentais, não associadas
à indústria do tabaco, na elaboração e apli
cação de programas e estratégias interseto
riais de controle do tabaco; e

(f) conscientização do público e aces
so à informação sobre as conseqüências
adversas sanitárias, econômicas e ambien
tais da produção e do consumo do tabaco;

ARTIGO 13
Publicidade, promação e patrocínio do tabaco

1. As Partes reconhecem que uma proibição to
tal da publicidade, da promoção e do patrocínio redu
zirá o consumo de produtos de tabaco.

2. Cada Parte, em conformidade com sua Cons
tituição ou seus princípios constitucionais, procederá
a proibição total de toda forma de publicidade, promo
ção e patrocínio do tabaco. Essa proibição compreen
derá, em conformidade com o entorno jurídico e os
meios técnicos de que disponha a Parte em questão,
uma proibição total da publicidade, da promoção e
dos patrocínios além-fronteira, originados em seu ter
ritório. Nesse sentido, cada Parte adotará, em um
prazo de cinco anos a partir da entrada em vigor da
presente Convenção para essa Parte, medidas legis
lativas, executivas, administrativas e/ou outras medi
das apropriadas e informará sobre as mesmas, em
conformidade com o Artigo 21.

3. A Parte que não esteja em condições de pro
ceder a proibição total devido às disposições de sua

Constituição ou de seus princípios constitucionais
aplicará restrições a toda forma de publicidade, pro
moção e patrocínio do tabaco. Essas restrições com
preenderão, em conformidade com o entorno jurídico
e os meio técnicos de que disponha a Parte em ques
tão, a restrição ou proibição total da publicidade, da
promoção e do patrocínio originados em seu território
que tenham efeitos na além-fronteira. Nesse sentido.
cada Parte adotará medidas legislativas, executivas,
administrativas ou outras medidas apropriadas e in
formará sobre as mesmas em conformidade com o
artigo 21.

4. No mínimo, e segundo sua Constituição ou
seus princípios constitucionais, cada Parte se com
promete a:

(a) proibir toda forma de publicidade,
promoção e patrocínio do tabaco, que pro
mova um produto de tabaco por qualquer
meio, que seja falso. equivocado ou enga
noso ou que possa induzir ao erro. a respei
to de suas características, efeitos para a sa
úde, riscos e emissões;

(b) exigir que toda publicidade de taba
co e, quando aplicável, sua promoção e seu
patrocínio, venha acompanhada de adver
tência ou mensagem sanitária ou de outro
tipo de mensagem pertinente;

(c) restringir o uso de incentivos dire
tos ou indiretos, que fomentem a compra de
produtos e de tabaco pela população:

(d) exigir, caso se não tenha adotado a
proibição total, a divulgação para as autori
dades governamentais competentes, de to
dos os gastos da indústria do tabaco em ati
vidades de publicidade, promoção e patrocí
nios, ainda não proibidos. Essas autorida
des poderão divulgar aquelas cifras, de
acordo com a legislação nacional, ao públi
co e à Conferência das Partes. de acordo
com o Artigo 21 ;

(e) proceder, em um prazo de cinco
anos, a proibição total ou, se a Parte não
puder impor a proibição total em razão de
sua Constituição ou de seus princípios
constitucionais, à restrição da publicidade,
da promoção e do patrocínio do tabaco no
rádio, televisão, meios impressos e, quando
aplicável. em outros meios, como Internet;

(f) proibir ou, no caso de uma Parte
que não possa fazê-lo em razão de sua
Constituição ou de seus princípios constitu-

...._._---- ------



(a) exigirá que cada carteira unitária e
cada embalagem de produtos de tabaco
para uso no varejo e no atacado, vendidos
em seu mercado interno, tenham a declara
ção: "Venda autorizada somente em (inserir

PARTE IV: MEDIDAS RELATIVAS À
REDUÇÃO DA OFERTA DE TABACO

ARTIGO 15
Comércio ilícito de produtos de tabacoll

1. As Partes reconhecem que a eliminação de
todas as formas de comércio ilícito de produtos de ta
baco - como o contrabando, a fabricação ilícita, a fal
sificação - e a elaboração e a aplicação, a esse res
peito, de uma legislação nacional relacionada e de
acordos subregionais, regionais e mundiais são com
ponentes essenciais do controle do tabaco.

2. Cada Parte adotará e implementará medidas
legislativas, executivas, administrativas ou outras
medidas efetivas para que todas as carteiras ou pa
cote de produtos de tabaco e toda embalagem exter
na de tais produtos tenham uma indicação que permi
ta as Partes determinar a origem dos produtos do ta
baco e, em conformidade com a legislação nacional e
os acordos bilaterais ou multilaterais pertinentes, au
xilie as Partes a determinar o ponto de desvio e a fis
calizar, documentar e controlar o movimento dos pro
dutos de tabaco, bem corno a determinar a situação
legal daqueles produtos. Ademais, cada Parte:

IITem havido consideráveis discussões ao longo do processo de
pré-negociação e negociação referentes á adôção de um proto
colo inicial sobre o comércio licito de produtos de tabaco. A nego
ciação de tal protocolo pOdêria ser iniciâ,da pelo órgão de Negoci
ação Intergovernarnental imediatamente após a adoção da Con
venção-Quadro de Controle do Tabaco, ou em uma etapa poste
rior pela Conferência das Partes.

(a) criar e aplicar programas eficazes
de promoção do abandono do consumo do
tabaco em locais tais como as instituições
de ensino, as unidades de saúde, locais de
trabalho e ambientes esportivos;

(b) incluir o diagnóstico e o tratamento
da dependência do tabaco, e serviços de
aconselhamento para o abandono do taba
co em programas, planos e estratégia nacio
nais de saúde e educação, com a participa
ção, conforme apropriado, de profissionais
da área da saúde, agentes comunitários e
assistentes sociais;

ARTIGO 14
Medidas de redução de demanda relativas à

dependência e ao abandono do tabaco

Cada Parte elaborará e divulgará diretrizes
apropriadas, completas e integradas. fundamentadas
em provas científicas e nas melhores práticas, tendo
em conta as circunstâncias e prioridades nacionais, e
adotará medidas eficazes para promover o abandono
do consumo do tabaco, bem como o tratamento ade
quado à dependência do tabaco.

2. Paráesse fim, cada Parte procurara:

5. As Partes são encorajadas a implementar
medidas que vão além das obrigações estabeleci
das no parágrafo 4.

6. As partes cooperarão para o desenvolvimen
to de tecnologias edeoutros meios necessários para
facilitar a eliminação da publicidade de além-fronteira.

7. As Partes que tenham proibido determinadas
formas de publicidade, promoção e patrocínio do ta
baco terão o direito soberano de proibir as formas de
publicidadel promoção e patrocínio de além-fronteira
de produtos de tabaco que entrem em seus respecti
vo territ6rios, bem como aplicar as mesmas penalidac

des previstaspara apubIiCidade,promoçãoepatrocí
nio. que se ()riginemem~eus próprios territórios,. em
conformidade coma legislação nacional. O presente
parágrafo. não apóia nem aprova nenhuma penalida
de espeCífica.

S. As Partes considerarão a elaboração de um
protocolo ern que se estabeleçam medidas apropria
das que requeiram colaboração internacional para
proibirtotalmehte a. publiCidade, a promoção e o pa
trocínio de além-fronteira.
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cionais, restringir o patrocínio do tabaco a (c) estabelecer, nos centros de saúde
eventos e atividades internacionais elou a e de reabilitação, programas de diagnóstico.
seus participantes; aconselhamento, prevenção e tratamento

da dependência do tabaco; e
(d) colaborar com outras Partes para

facilitar a acessibilidade e exeqüibilidade
dos tratamentos de dependência do tabaco,
incluídos produtos farmacêuticos, em con
formidade com o artigo 22. Esses produtos
e seus componentes podem incluir medica
mentos, produtos usados·para administrar
medicamentos ou para diagnósticos. quan
do apropriado.
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nome do país, unidade sub-nacional, regio
nal ou Federal)", ou tenham qualquer outra
indicação útil em que figure o destino final
ou que auxilie as autoridades a determinar
se a venda daquele produto no mercado in
terno está legalmente autorizada: e

(b) examinará, quando aplicável, a pos
sibilidade de estabelecer um regime prático
de rastreamento e localização que conceda
mais garantias ao sistema de distribuição e
auxilie na investigação do comércio ilícito.

3. Cada Parte exigirá que a informação ou as
indicações incluídas nas embalagens, previstas no
parágrafo 2 do presente artigo. figurem em forma le
gível e/ou no idioma ou idiomas principais do pais.

4. Com vistas a eliminar o comércio ilícito de
produtos do tabaco, cada Parte:

(a) fará um monitoramento do comér
cio de além-fronteira dos produtos do taba
co. incluindo o comércio ilícito; reunirá da
dos sobre o mesmo e intercambiará infor
mações com as autoridades aduaneiras, tri
butárias e outras autoridades, quando apli
cável, e de acordo com a legislação nacio
nal e os acordos bilaterais ou multilaterais
pertinentes aplicáveis;

(b) promulgará ou fortalecerá a legisla
ção, com sanções e recursos apropriados,
contra o comércio ilícito de tabaco, incluidos
a falsificação e o contrabando;

(c) adotará medidas apropriadas para
garantir que todos os cigarros e produtos de
tabaco oriundos da falsificação e do contra
bando e todo equipamento de fabricação
daqueles produtos confiscados sejam des
truidos, aplicando métodos inócuos para o
meio ambiente quando seja factível, ou se
jam eliminados em conformidade com a le
gislação nacional;

(d) adotará e implementará medidas
para fiscalizar, documentar e controlar o ar
mazenamento e a distribuição de produtos de
tabaco que se encontrem ou se desloquem
em sua jurisdição em regime de isenção de
impostos ou de taxas alfandegárias; e

(e) adotará as medidas necessárias
para possibilitar o confisco de proventos
advindos do comércio ilícito de produtos de
tabaco.

5. A informação coletada em conformidade aos
subparágrafos 4(a) e 4(d) do presente Artigo deverá ser
transmitida, conforme proceda, pelas Partes de forma
agregada em seus relatórios periódicos à Conferência
das Partes, em conformidade com o Artigo 21.

6. As Partes promoverão, conforme proceda e
segundo a legislação nacional, a cooperação entre os
organismos nacionais, bem como entre as organiza
ções intergovernamentais regionais e internacionais
pertinentes, no que se refere a investigações, proces
sos e procedimentos judiciais com vistas a eliminar o
comércio ilícito de produtos de tabaco. Prestar-se-á
especial atenção à cooperação no nível regional e
sub-regional para combater o comércio ilícito de pro
dutos de tabaco.

7. Cada Parte procurará adotar e aplicar medidas
adicionais, como a expedição de licenças, quando
aplicável, para controlar ou regulamentar a produ
ção e a distribuição dos produtos de tabaco, com

vistas a prevenir o comércio ilícito.

ARTIGO 16
Venda a menores deidade ou por eles

1. Cada Parte adotará e aplicará no nível gover
namental apropriado, medidas legislativas, executi
vas, administrativas ou outras medidas efetivas para
proibir a venda de produtos de tabaco aos menores
de idade, conforme determinada pela legislação inter
na, pela legislação nacional ou a menores de dezoito
anos. Essas medidas poderão incluir o seguinte:

(a) exigir que todos os vendedores de
produtos de tabaco coloquem, dentro de
seu ponto de venda, um indicador claro e
proeminente sobre a proibição de venda de
tabaco a menores e, em caso de dúvida,
exijam que o comprador apresente prova de
ter atingido a maioridade;

(b) proibir que os produtos de tabaco à
venda estejam diretamente acessíveis como
nas prateleiras de mercado ou de supermer
cado:

(c) proibir a fabricação e a venda de
doces, comestíveis, brinquedos ou qualquer
outro objeto com o formato de produtos ele
tabaco que possam ser atraentes para me
nores; e

(d) garantir que as máquinas de venda
de produtos de tabaco em suas jurisdições
não sejam acessíveis a menores e não pro-
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movam a venda ele produtos de tabaco a
menores.

2. Cada parte proibirá ou promoverá a proibi
ção ela distribuição gratuita ele produtos de tabaco
ao publico, e principalmente a menores.

3. Cada Parte procurará proibir a venda avulsa
de cigarros ou em embalagens pequena que tornem
mais acessíveis esses produtos aos menores.

4. As Partes reconhecem que, a fim de torna-Ias
mais eficazes, as medidas direcionadas a impedir a
venda de produtos de tabaco a ménores devem apli
car-se, quando aplicável, conjuntamente com outras
disposições previstas na presente Convenção.

6. Ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar a pre
sente Convenção ou a ela adérir, ou em qualquer
momento posterior, toda Parte poderá indicar medi
ante declaração escrita que se compromete a proibir
a introdução de máquinas de venda de produtos de
tabaco em suajurisdição ou. quando cabível, a proibir
totalmente as máquinas de venda de produtos de ta
baco. O Depositário distribuirá a todas as partes da
Convenção as declarações que se formulem em con
formidade com o presente artigo.

6. Cada Parte adotará e implementará medidas
legislativas, executivas, administrativas ou outras
medidas eficazes, inclusive penalidades contra os
vendedores e distribuidores, para garantir o cumpri
mento das obrigações contidas nos parágrafos 1 a 6
do presente Artigo.

7. Cada Parte deve adotar e aplicar, contribuir
proceda medidas legislativas, executivas, administra
tivas ou outras medidas eficazes para proibir a venda
de produtos de tabaco por pessoas abaixe da idade
estabelecida pela lei interna, pela lei nacional ou por
menores de dezoito anos.

ARTIGO 17
Apoio a atividades alternativas

economicamente viáveis

A As Partes, em cooperação entre si e com as
organizações intergovernamentais internacionais e
regionais competentes promoverão, conforme proce
da, alternativas economicamente viáveis para os tra
balhadores, os cultivadores e, eventualmente, os va
rejistas de pequeno porte.

PARTE V: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

ARTIGO 18
Proteção ao meio ambiente e á

saúde das pessoas

Em cumprimento às obrigações estabelecidas
na presente Convenção, as Partes concordam em
prestar devida atenção), no que diz respeito ao cultivo
do tabaco e à fabricação de produtos de tabaco em
seus respectivos territórios, à proteção do meio ambi
ente e à saúde das pessoas em relacão ao meio am
biente.

PARTE VI: QUESTÕES RELACIONADAS À
RESPONSABILIDADE

ARTIGO 19
Responsabilidade

1. Para fins de controle do tabaco, as Partes
considerarão a adoção de medidas legislativas ou a
promoção de suas leis vigentes, para tratar da res
ponsabilidade penal e civil, inclusive, conforme pro
ceda, da compensação.

2. As Partes cooperarão entre si no intercâmbio
de informação por meio da Conferência das Partes,
de acordo com o Artigo 21, incluindo:

(a) informação, em conformidade com
o parágrafo 3(a) do artigo 20, sobre os efei
tos à saúde do consumo e da exposição à
fumaça do tabaco: e

(b) informação sobre a legislação e os
regulamentos vigentes, assim como sobre a
jurisprudência pertinente.

3. As Partes, quando aplicável e segundo te
nham acordado entre si, nos limites da legislação,
das políticas e das práticas jurídicas nacionais, bem
como dos tratados vigentes aplicáveis, prestar-se-ão
ajuda reciprocamente nos procedimentos judiciais
relativos à responsabilidade civil e penal, em confor
midade com a presente Convenção.

4. A Convenção não afetará de nenhuma manei
ra os direitos de acesso das Partes aos tribunais
umas das outras onde houver tais direitos, nem os li
mitará de modo algum.

6. A Conferência das Partes poderá considerar,
se for possível em umaprimeira etapa. tendo emcon
ta os trabalhos em curso nos foros internacionais per
tinentes, questões relacionadas à responsabilidade.
inclusive enfoques internacionais apropriados de tais
questões e meios idôneos .para apoiar as Partes.
quando assim a solicitarem, em suas atividades legis-



47858 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

lativas ou de outra índole em conformidade com o
presente artigo.

PARTE VII: COOPERAÇÃO CIENTíFICA E
TÉCNICA E COMUNICAÇÃO DEINFORMAÇAO

ARTIGO 20
Pesquisa, vigilância e intercâmbio de informação

1. As Partes se comprometem a elaborar e pro
mover pesquisas nacionais e a coordenar programas
de pesquisa regionais e internacionais sobre controle
de ta.baco. Com esse fim, cada Parte:

(a) iniciará, diretamente ou por meio
de organizações intergovernamentais inter
nacionais e regionais, e de outros órgãos
competentes, pesquisas e avaliações que
abordem os fatores determinantes e as con
seqüências do consumo e da exposição à
fumaça do tabaco e pesquisas tendentes a
identificar cultivos alternativos; e

(b) promoverá e fortalecerá. com o
apoio de organizações intergovernamentais
internacionais e regionais ede outros ór
gãos competentes, a capacitação e o apoio
destinados a todos os que se ocupem de
atividades do controle de tabaco, incluídas a
pesquisa, a execução e a avaliação.

2. As Partes estabelecerão, conforme proceda,
programas para a vigilância nacional, regional e
mundial da magnitude. padrões, determinantes e
conseqüências do consumo e da exposição à fuma
ça do tabaco. Com esse fim, as Partes integrarão
programas de vigilância do tabaco nos programas
nacionais, regionais e mundiais de vigilância sanitá
ria para que possam cotejar e analisar no nível regi
onal e internacional, conforme proceda.

3. As Partes reconhecem a importância da as
sistência financeira e técnica das organizações inter
governamenta.is internacionais e regionais e de ou
tros órgãos. Cada Parte procurará:

(a) estabelecer progressivamente um
sistema nacional para a vigilância epidemio
lógica do consumo do tabaco e dos indica
dores sociais, econômicos e de saúde cone
xos;

(b) cooperar com organizações inter
governamentais internacionais e regionais e
com outros órgãos competentes. incluídos
organismos governamentais e nãogoverna
mentais, na vigilância regional e mundial do
tabaco e no intercâmbio de informação so-

bre os indicadores especificados no pará
grafo 3(a) do presente artigo;

(c) cooperar com a Organização Mun
dial da Saúde na elaboração de diretrizes
ou de procedimentos de caráter geral para
definir a recopilação, a análise e a divulga
ção de dados de vigilância relacionados ao
tabaco.

4. As Partes, em conformidade com a legislação
nacional, promoverão e facilitarão o intercâmbio de in
formação científica, técnica, socioeconômica, comerci
ai e jurídica de domínio público, bem como de infor
mação sobre as práticas da indústria de tabaco e so
bre o cultivo de tabaco, que seja pertinente para a pre
sente Convenção, e ao fazê-lo terão em conta e abor
darão as necessidades especiais das Partes que se
jam países em desenvolvimento ou tenham economi
as em transição. Cada Parte procurará:

(a) estabelecer progressivamente e
manter um banco de dados atualizado das
leis e regulamentos sobre o controle do ta
baco e, conforme proceda, de informação
sobre sua aplicação, assim como da juris
prudência pertinente, e cooperar na elabora
ção de programas de controle do tabaco no
âmbito regional e mundial;

(b) compilar progressivamente e atuali
zar dados procedentes dos programas naci
onais de vigilância, em conformidade com o
parágrafo 3(a) do presente artigo; e

(c) cooperar com organizações inter
nacionais competentes para estabelecer
progressivamente e manter um sistema
mundial com o objetivo de reunir regular
mente e difundir informação sobre a produ
ção e a fabricação do tabaco e sobre as ati
vidades da indústria do tabaco que tenham
repercussões para a presente Convenção
ou para as atividades nacionais de controle
de tabaco.

5. As Partes deverão cooperar com as organi
zações intergovernamentais regionais internacionais
e com as instituições financeiras e de desenvolvi
mento a que pertençam, a fim de fomentar e apoiar
a provisão de recursos financeiros ao Secretariado
para que este possa dar assistência às Partes, que
sejam países em desenvolvimento ou que tenham
economia em transição, a cumprir com seus com
promissos de vigilância, pesquisa e intercâmbio in
formação.
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ARTIGO 21
Apresentação de relatórios e
intercâmbio de informação

1. Cada Parte apresentará à Conferência das
Partes, por meio da Secretaria, relatórios periódicos
sobre a implementa.ção da presente Convenção, que
deverãoincll.lir o seguinte:

(a) informação sobre as medidas legis
lativas, executivas, administrativas ou de
outra índole adotadas para aplicar a presen
te Convenção;

(b)infórmação, quando aplicável, so
bre toda limitação ou obstáculo encontrados
na aplicação da presente Convenção, bem
como sobre as medidas adotadas para su
perá-los;

(c) informação, quando aplicável, so
bre a ajuda financeira ou técnica fornecida
ou recebida para as atividades de controle
do tabaco;

(d)informação sobre a vigilância e
pesquisa especificadas no Artigo 20; e

(e) inforrnações conforme especifica
das nos Artigos 6.313.2, 13.3, 13.4(d), 15.5
1719.2.

2. A freqüência e a forma de apresentação
desses relatórios das Partes serão determinados
pela Conferência das Partes. Cada Parte elaborará
seu primeiro relatório no período dO$ dois anos que
seguem a entrada em vigor da Convenção para
aquela Parte.

3. A Conferência das Partes, em conformidade
com os Artigos 22 e 26, considerará, quando solicita
da, mecanismos para auxiliar as Partes, que sejam
países em desenvolvimento ou que tenham econo
mias em transição. a cumprir as obrigações estipula
das no presente.

4. A apresentação de relatórios e o intercâmbio
de informações, previstos na presente Convenção,
estarão sujeitos à legislação nacional relativa à confi
dencialidade e à privacidade. As Partes protegerão,
segundo decisão de comum acordo, toda informação
confidencial que seja intercarribiada.

ARTIGO 22
Cooperação científica, técnica e jurídica e

prestação de assistência especializada

1. As Partes cooperarão diretamente ou por
meio de organismos internacionais competentes a fim
de fortalecer sUa capacidade em cumprir as obriga-

ções advindas da presente Convenção, levando em
conta a$ necessidades das Partes que sejam países
em desenvolvimento ou que tenham economias em
transição. Essa cooperação promoverá a transferên
cia de conhecimentos tecnicos, científicos e jurídicos
especializados, e de tecnologia, segundo decidido de
comum acordo, com o objetivo de estabelecer e forta
lecer estratégias, planos e programas nacionais de
controle de tabaco direcionadas, entre outras, ao se
guinte:

(a) facilitar o desenvolvimento, a trans
ferência e a aquisição de tecnologia. conhe
cimento, habilidades, capacidade e compe
tência técnica, relacionados ao controle do
tabaco;

(b) prestar assistência técnica, Cientifi
ca, jurídica ou de outra natureza para esta
belecer e fortalecer as estratégias, planos e
programas nacionais de controle do tabaco,
visando a implementação da presente Con
venção por meio de, dentre outras, o que
segue:

(i) ajuda, quando solicitado, para criar
uma sólida base legislativa, assim
como programas técnicos, em particu
lar programas de prevenção à inicia
ção. promoção da cessação do tabaco
e proteção contra a exposição à fuma
ça do tabaco;
(ii) ajuda, quando aplicável, aos traba
lhadores do setor do tabaco para de
senvolver, de maneira economicamen
te viável, meios alternativos de subsis
tência, apropriados, que sejam econo
micamente e legalmente viáveis:
(iii) ajuda, quando aplicável, aos pro
dutores agrícolas de tabaco para efe
tuar a substituição da produção para
cultivos alternativos, de maneira eco
nomicamente viável;

(c) apoiar prograrnas de treinamento e
sensibilização apropriados, para as pessoas
pertinentes envolvidas, em conformidade
com o Artigo 12:

(d) fornecer, quando aplicável, material,
equipamento e suprimentos necessários, as
sim como apoio logístico, para as estratégias,
planos e programas de controle do tabaco;



ARTIGO 24
Secretaria

1. A Conferência das Partes designará uma se
cretaria permanente e adotará disposições para seu
funcionamento. A Conferência das Partes procurará
fazer isso em sua primeira sessão.

2. Até o momento em que uma secretaria per
manente seja designada e estabelecida, as funções

6. A Conferência das Partes estabelecerá os
critérios para a participação de observadores em
suas sessões.

PARTE VIII: MECANISMOS INSTITUCIONAIS E
RECURSOS FINANCEIROS
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(e) identificar métodos de controle do (a) promoverá e facilitará o intercâmbio
tabaco, incluindo tratamento integral da de- de informação, em conformidade com os
pendência à nicotina; e Artigos 20 e 21 ;

(f) promover, quando aplicável, pesqui- (b) promoverá e orientará o estabeleci-
sa para tornar economicamente mais aces- mento e aprimoramento periódico de meto-
sível o tratamento integral à dependência danicotina. dologias comparáveis para pesquisa e cole-

ta de dados. além daquelas previstas no
Artigo 20, que sejam relevantes para a im
plementação da Convenção;

(c) promoverá, quando aplicável o de
senvolvimento, a implementação e a avalia
ção das estratégias, planos e programas,
assim como das políticas, legislação e ou
tras medidas;

(d) considerará os relatórios apresen
tados pelas Partes, em conformidade com o
Artigo 21. e adotará relatórios regulares so
bre a implementação da Convenção:

(e) promoverá e facilitará a mobiliza
ção de recursos financeiros para a imple
mentação da Convenção. em conformidade
com o Artigo 26;

(f) estabelecerá os órgãos subsidiários
necessários para alcançar o objetivo da
Convenção;

(g) requisitará, quando for o caso, os
serviços, a cooperação e a informação, das
organizações e órgãos das Nações Unidas,
de outras organizações e órgãos intergover
namentais e não-governamentais internacio
nais e regionais competentes e pertinentes,
como meio de fortalecer a aplicação da
Convenção: e

(h) considerará outras medidas, quan
do aplicável, para alcançar o objetivo da
Convenção, à luz da experiência adquirida
em sua implementação.

2. A Conferência das Partes promoverá e facili
tará a transferência de conhecimento técnico, cientí
fico e jurídico especializado e de tecnologia. com
apoio financeiro garantido, cm conformidade ao Arti
g026.

ARTIGO 23
Conferência das Partes

1. A Conferência das Partes fica estabelecida
por meio do presente artigo, a primeira sessão da
Conferência será convocada pela Organização Mun
dial de Saúde, ao mais tardar, um ano após a entrada
em vigor da presente Convenção. A Conferência de
terminará em sua primeira sessão o local e a datas
das sessões subseqüentes, que se realizarão regu
larmente.

2. Sessões extraordinárias da Conferência das
partes realizar-se-ão nas ocasiões em que a Confe
rência julgar necessário, ou mediante solicitação por
escrito de alguma Parte, sempre que, no período de
seis meses seguintes à data em que a Secretaria da
Convenção tenha comunicado às Partes a solicitação
e um terço das Partes apóiem aquela realização da
sessão.

3. A Conferência das Partes adotará por con
senso seu Regulamento Interno, em sua primeira
sessão.

4. A Conferência das Partes adotará por con
senso suas normas de gestão financeira, que tam
bém se aplicarão sobre o financiamento de qualquer
órgão subsidiário que venha a ser estabelecido, bem
como as disposições financeiras que regularão o fun
cionamento da Secretaria. A cada sessão ordinária,
adotará um orçamento, para o exercício financeiro,
até a próxima sessão ordinária.

5. A Conferência das Partes examinara regular
mente a implementação da Convenção, tomará as
decisões necessárias para promover sua aplicação
eficaz e poderá adotar protocolos, anexos e emendas
à Convenção. em conformidade com os Artigos 28,
29 e 33. Para tanto, a Conferência das Partes:

~------ -- ----~---------- ~ ~-~---~-----~-~----_.-
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da secretaria da presente Convenção serão desem
penhadas pela Organização Mundial de Saúde.

3. As funções de secretaria serão as seguintes:

(a) adotar disposições para as sessões
da Conferência das Partes e para qualquer
de seus órgãos subsidiários e prestar a es
tes os serviços necessários;

(b) transmitir os relatórios recebidos,
em conformidade com a presente Conven
ção;

(c) oferecer apoio às Partes, em espe
cial às que sejam países em desenvolvi
mento ou tenham economias em transição,
quando for solicitado, para a compilação e a
transmissão das informações requeridas,
em conformidade com as disposições da
Convenção;

(d) preparar relatórios sobre suas ativi
dades no âmbito da presente Convenção,
em conformidade com as orientações da
Conferência das Partes, e submetê-los à
consideração da Conferência das Partes;

(e) garantir, sob orientação da Confe
rência das Partes, a coordenação necessá
ria, com as organizações intergovernamen
tais internacionais e regionais e outros ór
gãos competentes;

(f) concluir, sob orientação da Confe
rência das Panes, arranjos administrativos
ou contratuais que possam ser necessários
para a execução eficaz de suas funções; e

(g) desempenhar outras funções de
secretaria especificadas pela Convenção ou
por seus protocolos e outras funções deter
minadas pela Conferência das Partes.

ARTIGO 25
Relação entre a Conferência das Partes

e outras organizações fntergovernamentais

Com a finalidade de fornecer cooperação técni
ca e financeira, para alcançar o objetivo da Conven
ção, a Conferência das Partes poderá solicitar a
cooperação de organizações intergovernamentais in
ternacionais e regionais competentes. inclusive das
instituições de financiamento e de desenvolvimento.

ARTIGO 26
Recursos Financeiros

1. As Partes reconhecem o importante papel
que têm os recursos financeiros para alcançar o obje
tivo da Convenção.

2. Cada Parte prestará apoio financeiro para
suas atividades nacionais voltadas a alcançar o obje
tivo da Convenção, em conformidade com os planos,
prioridades e programar nacionais.

3. As Partes promoverão, quando aplicável, a
utilização de canais bilaterais, regionais, sub-regiona
is e outros canais multilaterais para financiar a elabo
ração e o fortalecimento de programas multisetoriais
integrais de controle do tabaco, das Partes que sejam
países em desenvolvimento ou que tenhameconomi
as em transição. Devem ser abordadose apoiados.
portanto, no contexto de estratégias nacionais de de
senvolvimento sustentável, alternativo economica
mente viável à produção do tabaco, inclusive culturas
alternativas.

4. As Partes representadas em organizações in
tergovemamentais regionais e internacionais e em insti
tuições de financiamento e de desenvolvimento perti
nentes incentivarão essas entidades a prestarassistên
cia financeira às Partes, que sejam países em desen
volvimento ou que tenham economias em transição,
para auxiliá-Ias no cumprimento de suas obrigações de
correntes da presente Convenção, sem limitar os direi
tos de participação naquelas organizações.

5. As Partes acordam o seguinte:

(a) com a finalidade de auxiliar as Par
tes no cumprimento das suas obrigações
decorrentes da Convenção, devem ser mo
bilizados e utilizados, para o benefício de to
das as Partes, e principalmente para os paí
ses em desenvolvimento ou com economias
em transição. todos os recursos pertinentes,
existentes ou potenciais, sejam eles finan
ceiros, técnicos, ou de outra. índole, tanto
públicos quanto privados, que estejam dis
poníveis para atividades de controle do ta
baco.

(b) a Secretaria informará as Partes,
que sejam países em desenvolvimento ou
que tenham economias em transição, quan
do for solicitado, sobre as fontes de financi
amento disponíveis para facilitar a imple
mentação de suas obrigações decorrentes
da Convenção:

(c) A Conferência das Partes. em sua
primeira sessão. examinará as fontes e me
canismos de assistência, potenciais e exis
tentes, com base em estudo realizado pela
Secretaria e em outras informações relevan
tes, e julgará sobre sua pertinência; e



PARTE XI: DISPOSiÇÕES FINAIS

ARTIGO 30
Reservas

Não se poderão fazer reservas à presente
Convenção.

ARTIGO 29
Adoção e emenda de anexos desta Convenção

1. Os anexos da Convenção e emendas à Con
venção serão propostos, adotados e entrarão em vi
gor em conformidade com o procedimento estabeleci
do no Artigo 28.

2. Os anexos da Convenção serão parte integral
dela e, salvo expressamente disposto em contrário,
uma referência à Convenção constituirá simultanea
mente uma referência a seus anexos.

3. Nos anexos somente serão incluídos: listas,
formulários e qualquer outro material descritivo relaci
onado com questões de procedimento e aspecto ci
entíficos, técnicos ou administrativos.

ARTIGO 27
Solução de Controvérsias

PARTE IX: SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
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(d) os resultados desse exame serão 2. As emendas à Convenção serão adotadas
levados em conta pela Conferência das Par- pela Conferência das Partes. A Secretaria transmitirá
tes ao determinar a necessidade de melho- às Partes o texto da proposta de emenda à Conven-
rar os mecanismos existentes ou ao estabe- ção, pelo menos seis meses antes da sessão propos-

ta para sua adoção. A Secretaria também transmitirá
lecer um fundo global de natureza voluntária as emendas propostas aos signatários da Convenção
ou outros mecanismos de financiamento, e, como informação, ao Depositário.
adequados a canalizar recursos financeiros 3. As Partes empenharão todos os esforços
adicionais, conforme necessário, às Partes para alcançar um acordo por consenso sobre qual-
que sejam países em desenvolvimento ou quer proposta de emenda à Convenção. Caso se es-
que tenham economias em transição, a fim gotem todos os esforços para alcançar acordo por
de auxiliá-Ias a alcançar os objetivos da consenso, como último recurso, a emenda será ado-
Convenção. tada por maioria de três quartos das Partes presentes

e votantes na sessão. Para os fins do presente Artigo,
"Partes presentes e votantes" são aquelas Partes
presentes e que votam a favor ou contra. A Secretaria
comunicará toda emenda adotada ao Depositário, e
este a fará chegar às Partes da presente Convenção
para aceitação.

4. Os instrumentos de aceitação das emendas
serão entregues ao Depositário. As emendas adota
das em conformidade ao parágrafo 3º do presente ar
tigo entrarão em vigor, para aquelas Partes que a
aceitaram, no nonagésimo dia após a data de recebi
mento pelo Depositário do instrumento de aceitação
de pelo menos dois terços das Partes da Convenção.

5. A emenda entrará em vigor para as demais
Partes no nonagésimo dia após a data em que a Par
te entregar ao DePositário o instrumento de aceitação
da referida emenda.

1. Na hipótese de surgir uma controvérsia entre
duas ou mais Partes referente a interpretação ou apli
cação da Convenção, as Partes envolvidas procura
rão resolver a controvérsia por canais diplomáticos,
por meio de negociação ou por alguma outra forma
pacífica de sua escolha, como bons ofícios, mediação
ou conciliação. O fato de não alcanças acordo me
diante bons ofícios, mediação ou conciliação não exi
mirá as Partes na controvérsia da responsabilidade
de continuar na busca de solução.

2. Ao ratificar, aceitar, aprovar ou confirmar
oficialmente a Convenção, ou a ela aderir, ou em
qualquer outro momento posterior, um Estado ou or
ganização de integração econômica regional poderá
declarar por escrito ao Depositário que, na hipótese
de controvérsia não resolvida em conformidade com
o parágrafo 1º do presente Artigo, aceita, como man
datória, a arbitragem ad hoc, em conformidade com
os procedimentos que deverão ser adotados por con
senso pela Conferência das Partes.

3. As disposições do presente Artigo apli
car-se-ão a todos os protocolos e ás Partes nesses
protocolos, salvo quando neles se dispuser o con
trário.

PARTE X: DESENVOLVIMENTO DA
CONVENÇÃO

ARTIGO 28
Emendas à presente Convenção

1. Qualquer Parte poderá propor emendas à
presente Convenção. Essas emendas serão conside
radas pela Conferência das Partes.

-----~--------~-- - ~ ----------~---
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ARTIGO 31
Denúncia

1. Em qualquer momento após um prazo de dois
anos, a partir da data de entrada em vigor da Conven
ção para uma.Parte, essa Parte poderá denunciar a
Convenção, por meio de prévia notificação por escrito
ao Depositário.

2. A denúnciaterá efeito um ano após a data em
que o Depositário receber a notificação de denúncia,
ou em dataposterior, conforme especificado na notifi
cação de denúncia.

3. Considerar-se-á que a Parte que denunciar a
Convenção também denuncia todo protocolo de que
é Parte.

ARTIGO 32
Direito de Voto

1. Salvo o disposto no parágrafo 2º do presente
artigo, cada Parte da Convenção terá um voto.

2. As organizações de integração econômica re
gional, nas questões de sua competência, exercerão
seu direito de voto com um número de votos igual ao
número de seus Estados Membros que sejam Partes
da Convenção..Essas organizações não poderão
exercer seu direito de voto sé um de seus Estados
Membros exercer esse direito, e vice-versa.

Artigo 33
Protocolos

1. Qualquer Parte pode propor protocolos.
Essas propostas serão examinadas pela Conferência
das Partes.

2. A Conferência das Partes poderá adotar os
protocolos da presente Convenção. Ao adotá-los, to
dos os esforços deverão ser empreendidos para al
cançar consenso. Caso se esgotem todos aqueles
esforços para alcançar acordo por consenso, como
último recurso, o protocolo será adotado por maioria
de três quartos dos votos das Partes presentes e vo
tantes na sessão. Para os fins do presente Artigo,
"Partes presentes e votantes" são aquelas Partes
presentes e que votam a favor ou contra.

3. O texto de qualquer protocolo proposto será
transmitido às Partes pela Secretaria, pelo menos seis
meses antes da sessãoproposta para sua adoção.

4. Somente as Partes da Convenção podem ser
partes de um protocolo da Convenção.

5. Qualquer protocolo da Convenção será vin
culante apenas para as partes do protocolo em quese
tão. Somente as Partes de um protocolo poderão to
mar decisões sobre questões exclusivamente relacio
nadas ao protocolo em questão.

6. Os reqUisitos para a entrada em vigor do pro
tocolo serão estabelecidos por aquele instrumento.

ARTIGO 34
Assinatura

A presente Convenção estará aberta à assi
natura de todos os~embrosda Organização Mun
dial de Saúde, de todo Estado que não seja Mem
bro da Organização Mundial de Saúde, mas que
sejam membros das Nações Unidas, bem como de
organizações de integração econômica regional,
na sede da Organização Mundial da Saúde, em
Genebra, de 16 dejunho de 2003 a 22 de junho de
2003 e, posteriormente, naSede das Nações Uni
das, em Nova Iorque, de 30déjunho de 2003 a 29
de junho de 2004.

ARTIGO 35
Ratificação, aceitação, aprovação,

confirmação oficial ou adesão

1. A presente Convenção estará sujeita a rati
ficação, aceitação, aprovação ou adesão dos Esta
dos, e a confirmação oficial ou adesão das organi
zações de integração econômica regional. A Con
venção estará aberta a adesões a partir do dia se
guinte à data em que ela ficar fechada à assinatura.
Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprova
ção, confirmação oficial ou adesão serão entregues
ao Depositário.

2. As organizações de integração econômica
regional que se tornem Partes da presente Conven
ção, sem que nenhum de seus Estados Membros o
seja, ficarão sujeitas a todas as obrigações resul
tantes da Convenção. No caso das organizações
que tenham um ou mais Estados Membros como
Parte na Convenção, a organização e seus Estados
Membros determinarão suas respectivas responsa
bilidades pelo cumprimento das obrigações resul
tantes da presente Convenção. Nesses casos, a or
ganização e os Estados Membros não poderão
exercer simultaneamente direitos conferidos pela
presente Convenção.

3. As organizações de integração econômica re
gional expressarão, em seus instrumentos de confir
mação oficial ou de adesão, o alcance de sua compe-
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tência com respeito às questões regidas pela Con
venção. Essas organizações, ademais, comunicarão
ao Depositário toda modificação substancial no al
cance de sua competência, e o Depositário as comu
nicará, por sua vez, a todas as Partes.

ARTIGO 36
Entrada em vigor

1. A presente Convenção entrará em vigor no
nonagésimo dia após a data da entrega ao Deposi
tário do quadragésimo instrumento de ratificação,
aceitação, aprovação, confirmação oficial ou ade
são.

2. Para cada Estado que ratifique, aceite, apro
ve ou adira à Convenção, após terem sido reunidas
as condições para a entrada em vigor da Convenção
descritas no parágrafo l° acima, a Convenção entrará
em vigor no nonagésimo dia após a data de entrega
ao Depositário do instrumento de ratificação, aceita
ção, aprovação ou adesão.

3. Para cada organização de integração eco
nômica regional que entregue ao Depositário ins
trumento de confirmação oficial ou de adesão à
Convenção, após terem sido reunidas as condi
ções para a entrada em vigor da Convenção des
critas no parágrafo 1º acima, a Convenção entrará
em vigor no nonagésimo dia após a data de entre
ga ao Depositário do instrumento de confirmação
oficial ou de adesão.

4. Para os fins do presente artigo, os instrumen
tos depositados por organização de integração eco
nômica regional não devem ser considerados adicio
nais aos depositados por Estados-Membros dessa
organização.

ARTIGO 37
Depositário

O Secretário-Geral das Nações Unidas será o
Depositário da presente Convenção, de suas emen
das e de seus protocolos e de seus anexos adotados
em conformidade com os Artigos 28, 29 e 33.

ARTIGO 38
Textos Autênticos

O original da presente Convenção, cujos textos
em árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol
são igualmente autênticos, deve ser depositado junto
ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

EM FÉ DO QUE, os abaixo assinados, devida
mente autorizados para esse fim, firmam esta Con
venção.

FEITO em GENEBRA aos 21 dias do mês de
maio de dois mil e três.

MENSAGEM Nº 438, DE 2003
(Do Poder Executivo)

AVISO Nº 917/03

Encaminha mensagem relativa ao
demonstrativo das emissões do real cor
respondente ao mês de julho de 2003, as
razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vincu
ladas;

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do inciso 11 do art. 7º da Lei nº 9.069,

de 29 de junho de 1995, encaminho a Vossa Excelên
cia o demonstrativo das emissões do real correspon
dente ao mês de julho de 2003, as razões delas deter
minantes e a posição das reservas internacionais a
elas vinculadas.

Brasília, 3de setembro de 2003. - Luiz Inácio
Lula da Silva.

EM Nº 159/2003 - MF

Brasília, 28 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho à consideração de Vossa Excelên
cia, de acordo com o que estabelece o inciso 11 do art.
7º da Lei nº 9.069, de 29-6-95, o anexo demonstrativo
das emissões do real relativo ao mês de julho de
2003, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas, para que
seja o referido demonstrativo enviado também aos
Excelentíssimos Senhores Presidentes das duas Ca
sas do Congresso Nacional.

Respeitosamente, - Assinado eletronicamente
por: Antonio Palocci Filho.

Notas explicativas referentes ao
demonstrativo de emissão do real

1. O Conselho Monetário Nacional, conforme
voto nº 011/99, aprovado em 28 de janeiro de 1999,
utilizando a prerrogativa que lhe confere o artigo 3º, §
4º, inciso 111 da Lei nº 9.069, de 29-6-95, alterou o parâ-

-~--~--- -~ ~~~-
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metro de vinculação entre a emissão do Real e seu
lastro em reservas internacionais, passando a adotar
a paridade cambial corrente.

2. Com relação à emissão de moeda. O Art. 4º
daquela leiestabelece que:

"Observado o disposto nos artigos anteriores, o
Banco Central doBrasil deverá obedecer, no tocante
às emissões de Real. O seguinte:

(I) limite de crescimento para o trimes
tre outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze
virgula trinta e três por cento) para as emis
sões de REAL sobre o saldo de 30 de se
tembro de 1994:

(11) limite de crescimento percentual
nulo no quarto trimestre de 1994 para as
emissões de REAL no conceito ampliado:

(I11) nos trimestres seguintes, obedecido
o objetivo de assegurar a estabilidade da mo
eda, a programação monetária de que trata o
art. 62 del?ta Lei estimará os percentuais de
alteração das emissões de REAL em ambos
os conceitos mencionados acima."

No mesmo Artigo 4º em seu § 2º, foi explicita
do que o Conselho Monetário Nacional, para aten
der a situações extraordinárias, poderá autorizar o
Banco Central do Brasil a exceder em até 20% (vin
te por cento) os valores resultantes dos percentuais
previstos.

3. A Exposição de Motivos nº 206, de 30-6-94,
aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente da República fi
xou os critérios a serem adotados pelo Conselho Mo
netário Nacional na regulamentação dos eventuais
ajustes nos limites de emissão necessários para
atender circunstâncias excepcionais.

4. Em conformidade com o expresso no § 4º
do artigo 4º da Lei nº 9.069, o Voto CMN nº 84/94,
que deu origem a Resolução nº 2.082, de 30-6-94,
dispôs sobre os limites de emissão e a manter for
ma de lastreamento da nova unidade do Sistema
Monetário Brasileiro, determinando que, para efei
to do cumprimento dos limites de emissões autori
zadas, o volume de emissões réalizadas será apu
rado pela média dos saldos diários da base mone
tária.

5. O papel-moeda emitido corresponde à soma
das unidades monetárias (reais) que estão fora do
Banco Central do Brasil.

6. As reservas bancárias expressam os depó
sitos compulsórios e possíveis excessos em espé-

cie sobre depósitos à vista não remunerados, man
tidos pelo sistema bancário no Banco Central do
Brasil.

7. As operações com títulos federais referem-se
ao resultado líquido das COmpras e vendas de títulos
públicos federais, bem como aos financiamentos to
mados e concedidos pelo Banco Central com lastro
em títulos de emissão do próprio Banco Centra! do
Brasil e do Tesouro Nacional. O conjunto dessas ope
rações visa o controle da Iiquidez, a administração
das taxas de juros no curto prazo e ainda a rolagem
da dívida pública federal.

8. As operações do setor externo referem-se,
principalmente, às compras e vendas de moeda es
trangeira pelo Banco Central do Brasil, as quais re
sultam dos movimentos de exportação, importação,
pagamentos e recebimentos de serviços e das en
tradas e saídas de recursos de origem financeira,
isto é, das aplicações e dos resgates dos investi
mentos de estrangeiros nos mercados financeiros e
de capitais, bem como dos rendimentos obtidos
nessas aplicações.

9. As operações com instituições financeiras
englobam todas as movimentações de reservas
monetárias entre o Banco Central e o sistema finan
ceiro, decorrente do cumprimento de normas regu
latórias estabelecidas pelo ConselhO Monetário Na
cional, tais como:

- encaixes em espécie sobre depósi
tos de poupança;

- encaixes em espécie sobre depósi
tos a prazo;

- encaixes em espécie sobre depósi
tos à vista remunerados;

- encaixes em espécie sobre fundos
de investimento;

- assistência financeira de Iiquidez;
- operações com derivativos;
- recolhimentos compulsórios sobre de-

ficiências em aplicações de crédito rural: e
- outras contas.

10. As operações do Tesouro Nacional refle
tem os pagamentos e recebimentos de recursos pri
mários do Tesouro, não incluindo, por conseguinte,
as operações com títulos de emissão do Tesouro.
Por dispositivo da Constituição - Artigo nº 164, § 3º
- esses recursos devem estar depositados no Ban·
co Central do Brasil.
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OEMONSTRATIVO DAS E:vlISSÜES no REAL

I - A base monetária restrita e a emissão

Em julho. a média dos saldos diários da base monetária situou-se em R$66A bilhões.

apresentando crescimentos de 1% no mês e de 22.4% no período de doze meses. Por

componentes. os saldos do papel-l11(H.:da emitido c das reservas bllncárias expandiram 0.9°11 e

1.2% no mês. respectivamente.

Demonstrativo de emissões do real
Julho - 200S

Discriminação

A - Emissão monetária autorizada para o SO trimeslre/200311

(Voto CMN na 5512ooS)

a . Emissão monetâria realizada;Z/

b.1 - Usos - saldos21

b.1.1 Papel-moeda emitido

b.1.2 Reservas bancéfias

b.2 - Fontes

b.2,1 Saldos em 30.6.200S

b.2.1 ;1 Papel-moeda emitido

b,2.1.2 Reservas bancárias

b.2.2 Fluxos em JulhoI20aS"

b.2.2.1 Operações com o Tesouro Nacional

b.2.2.2 Operações com titulos piJblicos federais

b.2.2.3 Operações com o setor externo

b.2.2.4 Operações com o sistema financeiro

C· Saldo de emissão (A - B)

o- Reservas Internacionais disponíveís

E • Lastro monetário exigido (reservas Internacionais vinculadas)

F • Reservas internacionais excedentes (O - E)

11 Média d($ saldos nos dias úteiS do último mês do tnmestre.
21 Média dc·s saldos nos dias úteis.
31 Média de.$, fluxos acumulados nos dias úteis.

R$ bilhões

82.00

66,36

66,36

40.12

26,24

66,42

63,84

38.80

25.04

2,58

3.79

-1,47

-0,02

0,28

15,64

141,29

82,00

59,29

Consideradas as posições de tina! de período. o saldo da base monetária totalizou R$67.8

bilhões. com acréscimos de 6.3% no mês e de 29.4% em doze meses. O saldo do papel-moeda
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emitido atingiu R$392 bilhões e o de reservas bancárias. RS28.6 bilhões. correspond~ndo a

incrementos, no mês, de 1,1% e 14.3%. respectivamente,

No que se refere às fontes de emissâo monetária. tendo como referência os fluxos acumulados

em julho, as operações do Tesouro Nacional constituiram o princípal tàtor condicionante da

base monetária no mês. com impacto expansionista de R$4.1 bilhões, ~o mesmo sentido. o

conjunto das operações com o sistema financeiro gerou expansão de R$l,8 bilhão. Este

resultado decorreu dos ajustes nas operações com derivativos. R$924 milhões. da liberação

relativa à exigibilidade adicional compulsória sobre depósitos. R$627 milhões. das

devoluções referentes ao recolhimento compulsório sobre os depósitos do Sistema Brasileiro

de Poupança e Empréstimo. R$129 milhões. e do depósito prévio para compensação de

cheques. R$117 milhões.

Base monetária e componentes
Média dos saldos nos dias úteis

R$ milhões
Periodo Papel- Vanação Reservas Variação Base Variação

moeda percentual bancarias percentual monelaria percentual

emitido Mês 12 meses Mês 12 meses Mês 12 meses

2001 Jan 29850 -3,1 13,1 16609 7,2 -14,2 46459 0,3 1.5

Fev 28548 -4,4 17,6 15753 '5,2 -12,1 44300 -46 5,0
Mar 27646 ·3,2 16,9 15660 -0,6 -9,3 43306 -22 5,9
Abr 27704 0,2 17,5 15840 1,2 5,8 43543 0,5 13,0
Mal 27746 0,2 18,0 15888 0,3 6,3 43636 0,2 13,5
Jun 28284 1,9 18,4 15652 -1,5 11,5 43936 0,7 15,9
Jul 28871 2,1 18,7 16133 3,1 25,8 45004 2.4 21,2
Ago 28842 -0,1 18,7 16169 0.2 19,2 45010 00 18,9
SeI 29272 1,5 18,0 15860 -1,9 19,6 45133 0,3 18,6
Oul 29598 1,1 17,3 15832 -0,2 12,6 45430 0.1 15,6
Nov 29963 1,2 17,1 15624 -1,3 8.4 45587 0,3 14,0
Dez 35871 19,7 16,4 16976 8.7 9,6 52846 15,9 141

2002 Jan 34632 -3,5 16,0 17665 4,1 6.4 52298 -1,0 12,6

Fev 33256 -4,0 16,5 16800 -4,9 6,6 50056 -4,3 13.0
Mar 32927 -1,0 19,1 16445 -2,1 5,0 49371 -, ,4 14,0
Abr 32401 -1,6 17,0 16198 ~1,5 2,3 48598 -1,6 11,6
Mai 32545 0,4 17,3 16720 3,2 5,2 49265 1.4 12,9
Jun 33715 3,6 19,2 16862 0,9 7.7 50577 2.7 15,1
Jul 35473 5,2 22,9 18747 11,2 16,2 54220 7,2 20.5
Ago 36739 3,6 27,4 19527 4,2 20,8 56266 3,8 2.5,0
SeI 37828 3,0 29,2 20337 4,1 28,2 58165 3,4 289
Oul 39666 4,9 34,0 20941 3,0 32.3 60607 4,2 33,4
Nov 40749 2,7 36,0 20596 -1,6 31,8 61344 1,2 34,6
Dez 47790 17,3 33,2 22111 7,4 30,2 69901 13,9 32,3

2003Jan 46311 -3,1 33,7 22575 2,1 27,8 68886 -1,5 31.7

Fev 43113 -6.9 29,6 20980 -7,1 249 64092 -7,0 28,0
Mar 41326 -4,1 25,5 27964 33,3 70,1 69290 8.1 40,3
Abr 40519 -2,0 25.1 26852 -4,0 65,8 67372 -2,8 38.6
Mai 39472 -2.6 21,3 26727 -0,5 59.9 66199 -1,7 34.4
Jun 39777 0,8 18,0 25926 -3,0 53,8 65703 -0,8 299
Jul 40122 0,9 13,1 26235 1,2 39,9 66357 1,0 22.4
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As operações com títulos públicos federais no mês. incluindo a atuação do Banco Central com

o objetivo de ajustar a liquidcz do mercado monetário. fóram contracionistas em R$I.9 bilhão,

No mercado primário. owrreram colocações líquidas de RS 13.7 bilhões de títulos do Tesouro

l\acional e resgates líquidos de RS2.4 hilhões de titulos do Banco Central. enquanto no

mercado secundário. o resultado das operações provocou expansão de R$9.4 bilhões.

Fatores cClndicíonantes d'l base monetária
Fluxos acumuladoH no mês

R$ milhões

Penod<l OperaÇÕes Operaçoes OperaÇÕes Operações Operações Variaçao

cem o comtllulos como como com derivativos· õa

Tesouro públicos selar sistema ajustes base

Nacional'l federais externo financeiro monetárla

2001 Jan 4587 -11417 1961 ·452 o .5322

Fav· ·3091 8639 2 ·23 o li 527

Mar ·2641 ·3198 ·668 . 17 O ·6523

Abr -5374 6282 11 ·1377 O ·467

Mal ·4920 6360 ·554 ·345 O 542

Jun ·329 <\306 -3150 ·305 O 521

Jul 2029 423 ·2370 - 462 O ·380

Age ·6008 10210 -2886 -282 O 1035

SeI -2085 8763 -3130 ·694 O 2853

Out 461 399 -2999 - 268 O ·2407

No~ -2973 9016 ,2557 - 327 O :.1159

Dez 8398 1637 -2232 ·680 O 7022

2002 Jan 777 ·3646 1 - 665 O -3533

Fev ·2271 446 - 8 - 1 O ·1832

Mar -1143 1942 - 3 167 O 963

Abr -2592 ·42 ·6 531 O -2100

Mal -6313 8535 - 2 2170 377 4767

Jun -1029 2024 ·3019 ·622 1825 - 821

Jul 230 14929 ·4420 - 9247 248 1740

Ago -2815 17229 -4823 - 6 520 ·517 2553

Set ·3052 8997 ·3004 - 6100 8943 5784

Oul ·296 20565 ·5535 ·14707 - 157 • 130

Nov -2175 3788 ·629 605 ·1464 105

Dez 197 15954 -4982 161 1707 13037

2003 Jan 1056 ·17800 3342 681 3677 .9044

Fev ·5371 10755 ·2918 626 937 4229

Mar ·2491 2662 -1009 1229 ·2360 ·1969

Abr -6998 20048 ·256 675 -11076 2393

Mal - 7669 873 1467 1571 392 ·3265

Jun 1 156 - 990 13 900 - 2 551 . i 472

Jul 4059 ·1883 ·26 813 924 3885

11 Não InClui operações com título,;,

11 - A base monetária ampliada

A base monetária ampliada alcançou RS825.9 bilhõ~s ~m julho. apresentando expansão de

2.7% no mês c 11.2% nos últimos 12 meses. Este resultado derivou. basicamente. do da

,ltualização da di\-ida mobiliária federal em poder cio público, Dentre seus componentes. o
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saldo de titulos públicos federais fora da carteira do Banco Central atingiu R$ 704.3 bilhões.

sendo que o estoque de titulos de emissão do Banco Central apresentou queda de 2.6%

enquanto o do Tesouro i\acional aumentou 2.8%.

Base monetária ampliada
Saldos em final de periodo

R$
milhões

Período Base Depósitos Títulos públ. 003 federais Total VarfaÇêo
mOI1&' compllsMas peroontual

Iária em e'lpécíe Titulos do BC B Titulas do Tesouro Nadonal41 Total Mês 12 meses

Remune· Nilo Posição FinanCIa· Total POSiçãO Financia· Tolal

radosll remune· decar- mantoU decar- mento31

rados le,ra21 leira

2001 Jan 42384 150g9 123 88460 O 86480 405396 .583 404835 493315 550901 2,3 19.8

Fev 47891 15026 131 94594 O 94594 396099 3061 399160 493754 556802 1,1 19.5
Mar 41368 15031 128 103355 ·1322 102033 402761 3951 406712 soa 745 565272 1,5 20,4
Abr 40911 14948 117 111629 ·1744 109885 405010 ·2806 402204 512089 568085 0,5 19,2

Mai 41453 15023 151 124295 ·2000 122200 394786 2592 397376 519576 576215 1.4 16,3
Jun 41974 15351 185 129599 ·3816 125763 415044 -4522 410522 536 305 593615 3,1 18.3
Jul 41594 15736 209 137258 -864 136 374 431025 5627 436652 573026 630565 6,2 23,8

Age 42629 16064 164 145460 ·800 144 584 433409 1237 434 646 579230 638081 1,2 24,0
seI 45482 16286 222 157724 -5250 152474 443920 -12161 43175g. 584233 646223 1,3 24.0
Oul 43075 16565 209 155517 ·6216 149301 456695 -11727 444 968 594269 654118 1.2 22.8
Nov 46234 16914 152 139363 -7653 131 730 463405 ·15109 448296 580026 643326 .1,6 20,4
Dez 53256 17565 235 126055 ·4011 122044 468180 -14628 453552 575596 646612 0,5 20,0

2002 Jan 49723 17764 170 127352 ·3840 123512 418013 ·6196 471815 595327 662984 2,5 20,3

Fev 47891 17729 174 119299 -1415 117884 482261 -4060 478201 596 085 661819 -0,2 18,9
Mar 48655 17774 166 114362 59 114441 484720 433 485153 599594 668379 0,7 17,9
Abr 46746 17730 129 107250 -14 107236 498651 4942 503 593 610829 675434 1,4 18.9
Ma; 61513 17788 125 107177 -14 107 163 503270 6865 512135 619298 566724 2,0 19,5
Jun 50693 16219 120 114355 -68 114287 511024 21049 532 073 646 36a 715392 3,9 20,5
Jul 52433 25594 132 94596 - 81 94515 548943 21382 570325 664 840 H2999 3.9 17,8
Ago 64965 32331 156 70779 28436 99215 520595 11552 532147 631362 718634 -3,3 12,7
Sei 80770 38638 138 87633 ·427 87206 534893 51023 585916 673122 772668 7,5 19,6
Oul 60640 53851 150 84 771 Q 84771 521364 54 652 576016 660787 775428 0,4 18,5
Nov 60559 53977 123 75578 C 75578 527951 51665 589616 665194 779663 0.6 21,2
Dez 73302 54594 183 66326 o 66328 529407 64 222 593629 659 955 788034 1,0 21,9

2003 Jan 64370 54293 124 64785 ·140 64 545 557508 75a45 632553 697198 815985 3,5 23,1

fev 614114 54139 1621 59921 -96 59'625 554524 75843 630367 690192 813446 -0,3 22.9
Mar 66032 53464 1171 53201 ·56 53143 549224 87175 636 399 689542 810209 -0.4 21,6
Abr 68229 53517 1364 42510 ·61 42449 570843 52200 623043 665492 768 602 ·2,7 16,8
Mal 65114 52907 1190 40601 o 4aeOl 582146 55393 637539 678140 797351 1,1 15,8
Jun 63838 52906 952 37002 o 31002 604992 44801 649793 686 795 804 491 0.9 12.6
JUI 67641 52956 819 35046 o 35045 622873 45363 666256 7043a2 825918 2.7 11,2

11 Referem·se a saldos corrigidos oe algumas 'lpelaÇÕes de instituições financeiras (Recursos à vista, Depósitos a pOml. Dep6silos judiciais, e
Depósitcs de poupança).

21 Ex'lIa! LBCE.
31 Posições de finencialnenlo dos tllulos: tomador/doador; Jooersold «'). aversold (-) e posições de cust6c:ia sob aRes. 2308, de 28.8.96.
41 TílJlos a\'aliadospekl curva do rendimento do papel (cnlério valor presente da STNIMF).
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111 - Os meios de pagamento e o multiplicador

Os meios de pagamento (M I). considerado o critério de saldos médios diários. alcançaram

R$86.1 bilhões ao tinal de julho_ representando aumentos de 0.8% no mês c de 5% em doze

meses. Os saldos do papel-moeda em poder do público e dos depósitos à vista cresceram I% e

0.6% no mês. Considerando-se o período dos últimos doze meses. o papel-moeda em poder do

público cresCeu 15.1 %. enquanto os depósitos à vista reduziram 0.7%,

Meios de pagamentc) (M1) e componente~;

Média dos saldos nos diaE úteis

RS milhões

Período Papel-moeda Vari,lçâo Depósitos Vari,!çâo Meios Variação

em'pClder percllnlual à vISta peroElntual de pe.roenlual

cio No mês Em12 No mês Em12 payamenla No mês Em12

público meses meses nwses

2001 Jan 25B52 -3,1 12,6 43717 0,0 24.4 69569 -1.1 18,B

Fev 24589 -4,5 16,8 42777 -2,1 26,3 674U -3,0 23,9

Mar 23909 -3,2 17,0 42628 0,1 29,7 68737 -1,1 24,8

Abr 23903 0,0 17,8 42398 ·1,0 26,8 66299 -0,7 23,3

Mai 23982 0,3 18.2 42185 -0,5 25.0 e6187 ·0,2 22,5

Jun 24437 1,9 18,8 42633 1,1 26,1 67 070 '.4 22.6

Jul 24933 2,0 18,7 43738 2,6 22,8 68872 2,4 21,3

Ago 24795 -0,6 18.1 42997 -1,7 19.5 67792 -1,3 19,0

Sei 25021 0,9 17.1 43 384 0,9 18.1 88405 0,9 17,7

Oul 25276 1,0 16,3 43068 ·0,7 12,9 86344 ·0,1 14,2

Nov 25442 0,7 16,0 43142 0,2 10.3 68584 0,4 12,3

; Daz 30640 20,4 14,8 48303 12,0 10.5 78943 15,1 12,2

2002 Jan 29423 -4,0 13,8 47973 -0,7 9,7 77395 -2.0 11.3

Fev 27944 ·5,0 13,2 46601 -3,1 8,7 74446 -3,B 10,3

Mar 27718 -0,8 15,9 45663 -1,8 6,8 73 381 ..1,4 10.0

Atr 27152 ·2,0 13,6 45923 0.6 S,3 73076 -0,4 10,2

M8I 27216 0,2 13.5 46435 1,1 10,1 73652 0,8 11,3

Jun 28230 3,7 15,5 50120 7,9 17;6 7a 350 5,4 16,8

Jul 29403 4,2 17,9 52.622 5,0 20,3 82025 4,7 19,4

Ago 30636 4,2 23,6 53928 2,5 25,4 84584 3,1 24,7

SeI 32093 4,8 26,$ 54 917 1,8 28,6 87010 2,9 27,2

Oul 33823 5,4 33,8 56188 2,3 30,5 90011 3.4 31,7

Nov :34518 2,1 35,7 56804 1,1 31,7 91322 1,5 33.2

Dez . 40414 17,1 31,9 61894 9,0 28,1 102308 12,0 29,6

2003 Jan 39390 -2,5 33,9 59328 -4.1 23,7 98719 .3.5 27,5

Fev 36590 -7,1 30.9 55321 -6.8 19,0 91911 -6,9 23,5

Mar :34 886 ·4,7 25,9 54526 -1,4 19,4 89413 -2,7 21;8

Abr 34128 ·2,2 25,7 53359 ·2,1 16,2 87485 .2,2 19,7

Mal 33322 ·2,4 22,4 51767 .3,0 11,5 85089 -2,7 15,5

Jun' 33481 0,5 18,E> 51928 0.3 3,E> 85409 0,4 9,(1

Jul' 33832 1,0 15,1 52254 0,6 -0,7 86066 0,8 5,0

• Da~08 preliminales.

O multiplicadorrnonetário. com base no saldo médio diário. manteve-se no mesmo patamar.

atingindo 1.3,

_ ..._----------- .----
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Multiplicador e coeficientes de comportamento monetário11

Média dos saldos nos dlas úteis
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Perlodo Comportamento do público Comportameroto dos bancos Multiplicador

0.37 1,52
0,37 1,54
0,37 1,52
0,38 1,52
0,37 1,53
0,37 1,53
(j,38 1.51
0,37 1,52
0,37 1;50
0,36 1,50
0,35 1.49
0.37 1,48

0,38 1,49
0,38 1,49
0,35 1,50
0,38 1,SO
0,34 1,55
0,36 1,51
0,36 1,SO
0,37 1,50
0.37 1,49
0.36 1,49
0,36 1,48
o.a8 1,43

0,38 1,43
0.51 1,29
0,50 1,30
0,52 1.29
MO 1,30
0,50 1.30

PMPP DV
C- D RI1\41 Ml

2001 Jan 0,37 0.63

fev 0,37 0.63
Mar 0,36 0,64
Abr 0,36 0.64
Mal 0,36 0,64
Jun 0.36 0.64
Jul 0,36 0.64
Age 0,31 0,63
set 0,31 0,63
OUI 0,37 0,63
Nov 0,37 0,63
Dez 0,39 0.61

2002 Jan 0~36 0,62

Fev 0,36 0.62
Mar 0,38 0.62
Abr 0,37 0,63
Mai 0,37 0.63
Jun 0,36 0,64
Jul 0,36 0,64
Age 0,36 0,64
Set 0,37 0,63
Oul 0,36 0.62
Nov 0,38 0,62
Dez 0,40 0,60

2003 Jan 0,40 0.60

Fev 0,40 0.60
Mar 0,39 0.61
Abr 0,39 0.61
Mái 0.39 0,61
Jun (j.39 0.81
Jul 0,39 0,61

11 Onde:
C • Praferência do público por papel-moeda
PM?? .. Papel-moeda em podN do público
M1 • Meiosde pagamento
O • ·Pr'afar~ncia do público por depóSitos à viSla
DV • DepóSitos à vista

ex
DV

0,09

0,09
0.09
0,09
0;09
0,09
0:09
0,09
0.10
0,10
0,10
0,11
0.11

0,11
0,11
0,11
0,11
0.11
0,12
0,11
0,10
0,10
0,11
0,12
0,12

0~12

0,12
0.12
0,12
0,12
0;12

REI

DV

0,38

.R1 - Taxa de encaixe em moeda corrente
ex • Encaixe de moelJa corrente
R2 • Taxa de reservan bancárias
RS • Reservas bancá ias
K . MUltiplicador da bllse monetária
B • Base monetária

1,50

IV - Os meios de pagamento amplos

Quanto aos meios de pagamento ampliados. o conceito M2. composto pelo Ml mais os

depósitos de poupança e os títulos emitidos pelas instituições linanceiras. apresentou elevação

de 0.5%1 ernjulho. com retração no agregado mais restrito. de 1.7%. e alta de 1.8% em títulos

privados. que representou. basicamente. a incorporação do rendimento do componente. O 1\13.

que inclui o :vI2 mais as cotas de fundos de renda fixa e os titulos públicos federais que dão
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lastro à posição líquida de financiamento em operações compromissadas. registrou evolução

de 2_1 <lia. com destaque para a expansão de 3_7(~'ó nas cotas dos fundos de investimento. O

conceito M4, incluindo o \;13 e os títulos públicos de detentores não-financeiros. registrou

elevação de 1.8%. totalizando R$862 bilhões.

Meioll de pagamento aml)liados
Saldos em 1inal de periodo

R$
mUhOe

5
Penodo M1 Depósit05 Titulas M2 Quotas de OperaçOes M3 Tltul05 TItulas M4 VarillçAO

de privaaos '1 fundos de compromis- Federais estaduais e percemual

poupança renda sadascom (Selic) municipais

fixa21 titulos No Em12

federais" mês meses

2001 Jan 66549 112272 97676 276498 265605 20812 562915 92552 1901 657368 0,8 18,0

Fev 68310 112832 98621 279763 269465 20004 570211 94331 1910 666453 1,4 18,5

Mar 6e033 112399 99947 278 318 213123 19641 571148 101650 1905 614 IQ3 1,2 18,5

Abr 6S 612 112749 101038 279599 273 839 20340 573 778 103902 1866 679546 0,7 18,9

Mal 654&2 113892 104125 283478 276253 20152 581884 105174 2163 6119220 1.4 18,7

Jun 66396 114874 107789 289059 275266 25512 590'939 100150 2332 693420 0,6 17,9

Jul 57329 115509 101629 290466 282022 28521 601009 113526 2376 716912 3,4 19,2

Ago 67'512 116081 111987 295619 287251 24152 607028 121631 2372 731031 2,0 19,8

SeI 68466 116738 111351 296 575 291071 22582 610227 133913 2457 746598 2.1 20,7

Out 61524 116399 111977 295901 293544 23019 612464 135843 2496 750803 0,6 19.0

NOll 70243 117676 114031 301951 289598 22875 614424 140903 2532 757856 0,9 18.3

Dez 63707 120030 117875 321612 285329 18115 625057 128569 2555 756181 -0,2 16,0

2002 Jan 74672 120036 119610 314519 295977 15352 625847 129868 2608 758323 0,3 15,4

Fev 73939 120501 121749 316189 2994HI 12939 628537 126766 2630 757953 0,0 13,7

Mar 73 216 120,787 129912 323975 299076 15964 639016 120158 2679 761853 0,5 12,9

Abr 74 761 120419 127488 322668 303479 12483 836630 123443 2638 764710 0,4 12,5

Mai 73787 120,909 129846 324542 302490 11240 638272 123863 2548 764683 0.0 10,9

Jun 79667 126974 135389 342029 285348 11 137 638 515 128269 2795 789576 0,6 11,0

Jul 62771 131993 138747 35:;510 276541 10800 640851 127695 2839 771365 0,2 7,6

Ago 85510 138872 146820 369202 267922 11 !526 648 651 113602 2861 765333 .o,a 4,7

SeI 811177 138 116 149001 375894 272009 10714 658 B18 115982 2130 776730 1_5 4,0

Ou! 88621 139522 153843 382187 272 107 11663 665956 118299 1896 786151 1.2 4,7

NOll 91947 140305 153358 385610 216765 13009 675384 118909 1922 796215 1,3 5.1

Dez' 107845 140800 146761 397503 279560 11205 688269 117332 1922 807523 1,4 M
2003 Jan 92451 141283 154 771 388506 293544 11274 693323 122 815 1928 81a 066 1.3 1,9

Fav 90973 140815 159313 391101 soa 440 12372 703913 117595 1999 823501 0.1 8.6

Mar. ar 107 139705 158437 385249 310486 1224tí 707979 117472 2036 827 488 0,5 8,6

Abr 8450Q 138119 159037 382257 315389 12073 709719 117477 2014 629210 0,2 8,4

Mal 83334 136430 164371 366135 320743 12083 718961 118278 2114 839353 1.2 9,8

Jun* 85851 136247 159309 383407 332012 13122 728542 116116 2154 846812 0,9 10,0

Jul" 84389 138805 162154 385348 344442 13825 743615 116154 2186 861954 1,8 11.7

1/·ln,;!ul depÓSitos a prazo, letras decàmblo. lell'llS hlpoteciiÍli8s e letras 1l1obiliárias,
21 - Exclui Ia:ltro em tltulos emitidos prlmarlament~1 por. institui;;ão finance;ra,
3/. Al' apliC<iÇÕf:ls do setor nãcrnnançelro em opelaçôes oQml1romissadas eslão incluídan no M3 a partir de agonte de 1999. quando ellrt'llnoo·se

o prazo nfoimode ao dias, eX1gido em tais oéeraçóes desde outubro ,je 1991,. O'ldos p'elíminares
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Gráfico 1
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Gráfico 3
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Gráfico 4
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PROJETO DE LEI Nº 1.271, DE 2003
(Do Sr. Francisco Turra)

Altera a Lei nº 9.317, de 1996, que
institui o Sistema Integrado de Pagamen
to de Impostos e Contribuições das Mi
croempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.

Despacho: Arquive-se a Proposição,
tendo em vista o Deferimento do Requeri
mento nº 929/03. Publique-se.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam excetuadas da restrição de que

trata0 inciso XIII do art. 90da Lei nº9.317, de5 dede
zembro de 1996, as empresas de software.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O inciso 1996, veda a opção pelo relacionados
com profissões legalmente exigida, como é o XIII do
art. 90 da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
SIMPLES ás empresas que prestam serviços cujo
exercício dependa de habilitação profissional caso
dos médicos, dentistas e advogados.

A administração tributária federal entende que
as empresas de software enquadram-se no referido
dispositivo e, portanto, não podem optar pelo regime
simplificado de tributação. Trata-se de um equívoco,
pois confunde a natureza da atividade como se fosse
vinculada a profissões regulamentadas (o que não é,
segundo inúmeras decisões judiciais e pareceres do
próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e Procura
doria do Trabalho), o que faz com que o segmento ve
nha ficando à margem de um programa que se justifi
ca justamente por representar um facilitador para as
micro e pequenas empresas.

Lembramos que as referidas empresas, diferen
temente do que ocorreu com as empresas industriais
e de comércio, também já haviam sido grandemente
prejudicadas com a elevação da base de cálculo (de
8% para 32%) do imposto de renda da pessoa jurídi
ca, quando de sua opção pelo lucro presumido, o que
tornou a opção mais onerosa para a categoria e, por
tanto, desinteressante.

As empresas de software, ou de informática,
assim entendidas as que desenvolvem, comerciali
zam licenças e dão treinamento, suporte e manuten
ção em programas de computador e de internet, em
bora abriguem uma das maiores forças de trabalho do

País, por estarem pulverizadas em pequenas empre
sas que permeiam todo o território nacional, e, conse
qüentemente, lhes faltar peso representativo e força
política, não tem merecido tratamento condizente
com sua real importância.

Por estas razões é que propomos, no presente
projeto de lei, a sua inclusão no SIMPLES.

Esperamos contar com o apoio de nossos emi
nentes Pares para a aprovação da proposta.

Sala das Sessões, 18 de junho de 2003. - De
putado Francisco Turra.

PROJETO DE LEI Nº 1.845, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Altera a Lei nº 6.615, de 16 dezem
bro de 1978, que "dispõe sobre a regula
mentação da profissão de Radialista e dá
outras providências", a fim de adequar a
profissão de Radialista às inovações tec
nológicas.

Despacho: Às Comissões de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática,
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co e Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54 RICO) - Art. 2411.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial - Art. 137, ca
put - RICO.

O Congresso Nacional decreta:

Art. lº Esta lei altera.o art. 2º, o caput do art. 3º,
o art. 4º, o parágrafo único do art. 9º, e acrescenta pa
rágrafos ao art. 11 da Lei nº6.615, de 16de dezembro
de 1978, com a finalidade de adequar a profissão de
Radialista às inovações tecnológicas.

Art. 2º Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º Considera-se Radialista aquele
que a qualquer título exerça, nas empresas
de radiodifusão sonora (rádio) e radiodifu
são de sons e de imagens (televisão) ou
congêneres, uma das funções em que se
desdobram as atividades mencionadas no
art. 4º desta lei." (NR)

Art. 3º O caput do art. 3º da Lei nº 6.615, de 16
de dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 3º Considera-se empresa de ra
diodifusão, para efeitos desta lei, aquela
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que explora serviços de produção ou de
transmissão de programas e mensagens,
destinadas a ser recebidas pelo público em
geral, compreendendo a radiodifusão sono
ra, de sons ede imagens." (NR)

Art. 4º Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de
1978, passa a vigorar coma seguinte redação:

"Art. 4º A profissão de Radialista com-
preende as seguintes atividades:

I - Administração;
11 - Programação;
111 - Produção;
IV - Redação;
V - Discoteca;
VI - Sonoplastia;
VII- Técnica;
VIII - Áudio;
IX - Operação;
X - Cine-televisão;
XI - Telejornalismo.
§ 1º As atividades de administração compreen

dem somenfe as especializadas, peculiares às em
presas de radiodifusão.

§ 2º As atividades de produção se subdividem
nos seguintes setores:

a) autoria;
b) direção;
c) produção;
d) interpretação;
e) dublagem;
f) locução;
g) caracterização;
h) cenografia;
I) redação.
§ 3º· As atividades técnicas se subdividem nos

seguintes setores:
a) direção;
b) tratamento e registros sonoros;
c) tratamento e registros visuais;
d) mohtagem e arquivamento;
e) transmissão de sons e imagens;
f) revelação e copiagem de filmes;
g) artes plásticas e animação de desenhos e ob

jetos;
h) manutenção técnica.
§ 4º As denominações e as descrições das fun

ções em que se desdobram as atividades e os seto
res mencionados neste artigo são as seguintes:

1- Radiodifusão sonora:
a) Administração:
1. diretor;
2. diretor de programação;
3. diretor artístico;
4. diretor comercial;
5. diretor de rádio-jornalismo;
6. diretor técnico.
b. Programação:
1. produtor;
2. locutor;
3. locutor apresentador;
4. locutor de jornal falado;
5. locutor noticiarista;
6. locutor narrador.
c) Redação:
1. redator de jornal falado;
2. redator de publicidade;
3. comentarista;
4. noticiarista;
5. noticiarista rádio-escuta;
6. rádio-repórter;
7. rádio-fiscal.
d) Discoteca:
1. discotecário programador;
2. discotecário auxiliar.
e) Sonoplastia:
1. sonoplasta;
2. auxiliar de estúdio;
3. sonotécnico.
f) Técnica:
1. rádio-técnico;
2. rádio-técnico auxiliar;
3. rádio operador;
4. rádio operador auxiliar.
g) Áudio:
1. áudio-operador;
2. áudio-operador auxiliar;
3. áudio-operador de externa;
4. áudio-técnico de manutenção;
5. áudio-técnico de manutenção auxiliar.
11- Radiodifusão de sons e imagens:
a) Administração:
1. diretor;
2. diretor de programação;
3. diretor artístico;
4. diretor de teleteatro;
5. diretor comercial;
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6. diretor musical;
7. diretor de telejornalismo;
8. diretor técnico.
b) Programação:
1. locutor;
2. locutor de telejornal;
3. locutor narrador;
4. locutor animador;
5. locutor apresentador;
6. coordenador de programação;
7. diretor de programa;
8. diretor de TV ou suíte.
c) Produção:
1. autor;
2. adaptador;
3. coordenador de produção;
4. produtor;
5. produtor comercial;
6. máster;
7. redator comercial;
8. assistente de estúdio;
9. assistente de produção;
10. iluminador.
d) Técnica:
1. técnico de transmissores;
2. técnico de manutenção de vídeo;
3. técnico de gravação de videoteipe;
4. técnico de manutenção mecânica;
5. técnico de manutenção de áudio;
6. técnico de manutenção de videoteipe.
e) Operação:
1. operador de câmara;
2. operador de áudio;
3. operador de vídeo;
4. operador de projetor;
5. operador de transmissor;
6. operador de gravador de videoteipe.
f) Cine-televisão:
1. repórter cinegrafista;
2. montador;
3.laboratorista;
4. filmotecário;
5. fotógrafo;
6. fotógrafo laboratorista.
g) Telejornalismo:
1. redator-chefe;
2. redator;
3. noticiarista;

4. arquivista;
5. repórter.

§ 5º Os Radialistas que exerçam as
atividades de direção, de programação e de
redação, de acordo com o previsto no pará
grafo anterior, quanto à responsabilidade
por suas palavras e opiniões no exercício da
profissão, são equiparados aos profissionais
jornalistas." (NR)

Art. 5º O parágrafo único do art. 9º da Lei nº
6.615, de 16 de dezembro de 1978, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 9º ..
Parágrafo único. Quando se tratar de emissoras

pertencentes à uma mesma concessionária, o regis
tro de que trata o caput deste artigo mencionará os
nomes de todas as emissoras que veiculem simultâ
nea, integral e permanentemente a mesma progra
mação." (NR)

Art. 6º O art. 11 da Lei nº 6.615, de 16 de dezem
bro de 1978, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:

"Art. 11 ..
§ 1º A contratação dos serviços do profissional

Radialista será feita em relação a uma única emissora.
§ 2º A utilização dos serviços do profissional

Radialista, por meio de transmissão por outras emis
soras pertencentes ou não à uma mesma concessio
nária, obrigará o pagamento de adicional salarial de
40% (quarenta por cento) pela primeira retransmis
são, acrescido de 10% (dez por cento) por retrans
missão excedente." (NR)

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação
A presente proposição pretende trazer à discus

são matéria constante de projeto de lei anteriormente
de autoria do nobre Deputado Ricardo Noronha a quem
prestamos nossas homenagens, aproveitando, no mo
mento, as razões elencadas em sua justificação.

"Tendo em vista o crescente desenvolvimento
tecnológico alcançado no setor de telecomunicações,
a Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, ficou de
satualizada quanto ao seu objetivo de regulamentar a
atividade do Radialista.

Hoje, as transmissões de radiodifusão sonora e
de imagens, tendo em vista a disseminação dos equi
pamentos elétricos e eletrônicos, alcançam todos os
extremos do mundo. A informação chega em uma fra-

------- ------- ----
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ção de segundos onde quer que estejam as pessoas:
no trabalho, no lazer, em viagens etc.

O Radialista tornou-se um profissional em cons
tante interação com a população, sendo agente for
mador de opiniões e não apenas um comunicador.
Com isso, tal profissional influi, independentemente
de sua vontade, nas atitudes a serem tomadas pelos
indivíduos, despertando-lhe, cada vez mais, o seu
senso de cidadania, principalmente quando lhes são
informados seus direitos, de forma abrangente.

Apesar de tudo isso, o Radialista continua a
exercer sua profissão, sob o aspecto legal, quase
como se estivesse nos anos cinquenta..Sua voz, sua
produção, sua redação, enfim os mais variados servi
ços realizados por esse profissional, apesar da profu
são de repetições, ainda permanecem remunerados
como se fora único.

Dessa forma, como solução para tais proble
mas, propomos a modificação da Lei nº 6.615/78, a
fim de adequácla a todas essas mudanças, na certeza
de que tais alterações já nascerão um pouco defasa
das em virtude da extrema agilidade do avanço tec
nológico de nossos dias.

Quanto às responsabilidades e aos direitos ad
vindos da emissão de opiniões e palavras pelo Radia
lista, entendemos, por bem, equiparar tal profissional
ao jornalista. Essa providência visa salvaguardar
aquele trabalhador que porventura seja acionado ju
dicialmente por seus atos profissionais. Tais ações
terãotra:1arnento diferenciado, inseridas que serão na
Lei de Imprensa e não consideradas como crimes tipi
ficados no Código Penal brasileiro, a exemplo daca
lúnia, de difamação ou de injúria."

Isto posto, contamos com o apoio dos nobres
colegas para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEG/SLATlVOS- CEDI

LEI Nº 6.615, DE 16DE DEZEMBRO DE 1978

Dispõe sobre a regulamentação da
profissão de radialista e dá outras provi
dências.

O Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O exercício da profissão de Radialista é
regulado pela presente Lei.

Art. 2º Considera-se Radialista o empregado de
empresa de radiodifusão que exerça uma das fun-

ções em que se desdobram as atividades menciona
das no art. 4º.

Art. 3º Considera-se empresa de radiodifusão,
para os efeitos desta Lei, aquela que explora serviços
de transmissão de programas e mensagens, destina
da a ser recebida livre e gratuitamente pelo público
em geral, compreendendo a radiodifusão sonora (rá
dio) e radiodifusão de sons e imagens (televisão).

Parágrafo único. Considera-se, igualmente,
para os efeitos desta Lei, empresa de radiodifusão:

a) a que explore serviço de música funcional ou
ambiental e outras que executem, por quaisquer pro
cessos, transmissões de rádio ou de televisão;

b)a que se dedique, exclusivamente, à produ
ção de programas para empresas de radiodifusão;

c) a entidade que execute serviços de repetição
ou de retransmissão de radiodifusão;

d) a entidade privada e a fundação mantenedo
ra que executem serviços de radiodifusão, inclusive
em cirCUito fechado de qualquer nátureza;

e). as empresas ou agências de qualquer natureza
destinadas, em ·sua finàlidade, à·produção de progra
mas, filmes e dublagens, comerciais ou não, para serem
divulgados através das empresas de radiodifusão.

Art. 4º A profissão de Radialista compreende as
seguintes atividades:

I - Administração;

11 - Produção;

111 - Técnica.
§ 1º As atividades de administração compreen

dem somente as especializadas, peculiares às em
presas de radiodifusão.

§ 2º As atividades de produção se subdividem
nos seguintes setores:

a) autoria;

b) direção;

c) produção;

d) interpretação;

e) dublagem;

f) locução;

g) caracterização;

h) cenografia.

§ 3º As atividades técnicas se subdividem nos
seguintes setores:

a) direção;
b) tratamento e registros sonoros;
c) tratamento e registros visuais;
d) montagem e arquivamento;
e) transmissão de sons e imagens;
f) revelação e copiagem de filmes;
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g) artes plásticas e animação de desenhos e
objetos;

h) manutenção técnica.

§ 4º As denominações e descrições das funções
em que se desdobram as atividades e os setores
mencionados nos parágrafos anteriores constarão do
regulamento.

Art. 5º Não se incluem no disposto nesta Lei os
Atores e Figurantes que prestam serviços a empre
sas de radiodifusão.

Art. 9º No caso de se tratar de rede de radiodifu
são, de propriedade ou controle de um mesmo grupo,
deverá ser mencionado na Carteira de Trabalho e
Previdência Social o nome da emissora na qual será
prestado o serviço.

Parágrafo único. Quando se tratar de emissora
de Onda Tropical pertencente à mesma concessioná
ria e que transmita simultânea, integral e permanen
temente a programação de emissora de Onda Média,
serão mencionados os nomes das duas emissoras.

Art. 10. Para contratação de estrangeiro, domi
ciliado no exterior, exigir-se-á prévio recolhimento de
importânciaequivalente a 10% (dez por cento) do va
lor total do ajuste à Caixa Econômica Federal, a título
de contribuição sindical, em nome da entidade sindi
cal da categoria profissional.

Art. 11. A utilização de profissional, contratado
por agência de locação de mão-de-obra, obrigará o
tomador de serviço, solidariamente, pelo cumprimen
to das obrigações legais e contratuais, se se caracte
rizar a tentativa pelo tomador de serviço, de utilizar a
agência para fugir às responsabilidades e obrigações
decorrentes desta Lei ou do contrato de trabalho.

Art. 12. Nos contratos de trabalho por tempo
determinado, para produção de mensagens publici
tárias, feitas para rádio e televisão, constará obriga
toriamente do contrato de trabalho:

1- o nome do produtor, do anunciante e, se hou
ver, da agência de publicidade para quem a mensa
gem é produzida;

11- o tempo de exploração comercial da mensa
gem;

111- o produto a ser promovido;
IV - os meios de comunicação através dos qua

is a mensagem será exibida;
V - o tempo de duração da mensagem e suas

características.

PROJETO DE LEI Nº 1.847, DE 2003
(Do Sr. Rubens Otoni)

Institui o Programa Nacional de
Apoio aos Produtos Nativos do Cerrado
e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Agricul
tura e Política Rural, Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, Finanças e
Tributação (Art. 54 RICO) e Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICO) - Art.
2411.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11. Publicação Inicial - Art. 137, ca
put- RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de

Apoio aos Produtos Nativos do Cerrado, tendo por obje
tivo incentivar o cultivo, a extração, o beneficiamento,
a transformação, o consumo e a comercialização de
produtos nativos do cerrado, visando promover o uso
e o manejo sustentável do bioma pelas populações
que tradicionalmente o exploram.

Art. 2º Compete ao Poder Executivo, na admi
nistração e gerência do Programa:

I - identificar e mapear as áreas de incidência
do bioma cerrado e de comunidades tradicionais que
se dedicam à coleta do pequi e de outros produtos na
tivos do cerrado;

II - realizar estudos visando à recuperação da
biodiversidade das terras públicas e devolutas locali
zadas em áreas de cerrado que tenham sido objeto
de contratos de arrendamento, comodato ou outros
instrumentos congêneres e utilizadas em projetos
agrícolas, pecuários ou florestais;

111 - criar mecanismos que assegurem a utiliza
ção, pelas comunidades tradicionais, organizadas em
cooperativa ou outra forma associativa, de áreas de
reserva legal para a coleta de frutos e produtos nati
vos do cerrado;

IV - apoiar o desenvolvimento de pesquisas re
lacionadas aos frutos do cerrado e produção de mu
das destinadas a novos plantios e à recuperação de
áreas degradadas;

V - pesquisar os aspectos culturais e folclóricos
relacionados ao pequi e demais frutos do cerrado, di
vulgar eventos comemorativos e datas relevantes,
identificar áreas de cerrado adequadas ao turismo e
incentivar sua prática;

~~ ~-~~-~-- ~-~ ----~--------~---~----------~-- -----~ ~--------~ ----------~
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VI- divulgar os componentes nutricionais e me
dicinais do pequi e de butros frutos e produtos do cer
rado;

VII- incentivar a industrialização do pequi e de
mais frutos do cerrado;

VIII - desenvolver ações que propiciem a me
lhoria da qualidade dos produtos do cerrado;

IX - criar um selb que identifique a área de pro
dução e a qualidade dos produtos;

X -incentivar a comercialização do pequi e de
outros frutds do cerrado e de seus derivados;

XI - incentiva.r o. aperfeiçoamento técnico e o
desenvolvimento econômico dos produtores e traba
Ihadoresenvolvidos nae~ploraçãodo pequi e demais
frutos do cerrado, bemcomo sua organização em co
opera.tivas e outras formas associativas.

Art. 3º pa.raasua execução, o Programa Nacio
nal de Apoio aos Produtos Nativos do Cerrado conta
rá com recursos oriundos de:

I - dotações orçamentárias, inclusive saldos de
exercícios anteriores e .créditos suplementares e es
peciais que lhe forem destinados;

11 - contribuiçôes, doações, .empréstimos, sub
venções, cdT1vênios; juros, comissôes e outros recursos
que lhe forem desti~ados por entidades públicas ou pri
vadas, nacionais, estrangeiras, ou internacionais;

111- recursos próprios das insmuiçÕés financeiras;
IV-r~tornodas operações de crédito realizadas.
Art .. 4º As açõesgdvernamentais relativas ao

planejamento .e .~.implementação das atividades do
ProgramaNacíonalde Apoio aos Produtos Nativos do
Cerrado, .contarãopbm a participação de represen
tantes. deinstituiçpes públicas e de organizações
não-governamentais ligadas. à agricultura familiar,
aos. trabalhÇldores e produtbres rurais ou à proteção
do me.io ambiente, que atuem principalmente em áre
as do cerl'âdb.

Art. 5º .As terras públicas e devolutas, localiza
das em ár~asdegerrado e que apresentem potencia
lidade. específica s~rão destinadas a projetos de as
sentamentQ de trapalhadores rurais, nos moldes de
reservaa\jJroe)(Írativista.

ArL6º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
o Centro ~eJ=qeferêrciadoCerrado, com o objetivo de
coordenarpesq~i$é1.s,manter banco de dados, produ
zir e divqlg~rmfterial didático, promover açôes de
educação a.mbienta.1, resgate e valorização da cultura
localeoutfasathlidades associadas ao pequi e aos
demais trutqs e produtos nativos do cerrado.

Art. 7º As normas operacionais do Programa
Nacional de Apoio aos Produtos Nativos do Cerrado
serão estai?elecidas em regulamento.

Art. 8ºEstalei entra. em vigor 60 dias após a
data de sua. publica.ção.

Justificação

O presente projeto de lei intenta instituir o Pro
grama Nacional de Apoio aos Produtos Nativos do
Cerrado, cujo objetivo é incentivar o cultivo, a extra
ção, o beneficiamento; atransformação, o consumo e
a comercialização de produtos nativos do cerrado
dentro de uma política voltada para o desenvolvimen
to sustentável desse rico bioma brasileiro.

Um dos principais Símbolos do cerrado e de sua
culinária, o pequi, já inspirou versos e prosas de nos
sa literatura e vem ampliando o mercado brasileiro na
área nutricional, sendo utilizado como componente
na fabricação de temperos, molhos, óleos, aguarden
te e até licor. Já está sendo utilizado, também, como
ma.téria-prima para aprodução de cosméticos e re
médios, pois especialistas da Universidade Federal
de Minas Gerais, após ampla pesquisa, comprova
ram que o pequi é ofrutoque concentra a maior quan
tidade de vitamina A, com 200.000 U.I. É rico também
em vitaminas B, C, cálcio, fósforo, ferro e cobre.

Ademais, de cada quilo dopequi é possível
obter-se mais de um litro de bidcombustível, desen
volvidoparasubstituiroóleo diElsel. Na primeira fase
de testes, os pesquisadores dElscobriram que este
combustível pode contribuir.para diminuir a.emissão
de poluentes em alé 3()%. A Agência Nacional de Pe
tróleoautorizou a mistqracom, no máximo, 5% do bi
ocombustível, aqual está sendo.testada em5Qcarros
na Faculdade Federal de Diamantina e na USP de Ri
beirão Preto.

Entretanto, a despeito de sua importância nutricio
nal e econômica, o pequi ainda não recebeu a atenção
apropriada dos agricultores, pecuaristas e ambientalis
tas. Com aexpa.nSãoda agricuKura e da pecuária no
cerrado, nos últimos 20 anos, os pequizeiros vêm sen
do derrubados, correndo risco de extinção.

O cerrado é muito fértil e SUa flora é a mais rica
entre as savanas do mundo, com mais de seis mil es
péciesdeplantas. Dentree~tas,774sãoárvores e ar
bustos,do$ quais 429 ocorrem ('lpenas no bioma cer
rado. Várias espécies de plantas do cerrado sofrem o
risco de seremextintas. AqefTlais, ocupaaproximada
mente 22% do território nacional. São 204 milhões de
hectar~sdivididos.entre os~~tado~ de Goiás, Tocan
tins, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Pará e Piauí.

Diante detantá riqueza, faz-se necessário o es
tabelecimentode programa especial para a região. É
oque pretendemos com o presente projeto de lei.

Importante salientar que esta proposição inclui
o conceito de sustentabilidade ambiental, ou seja, a
necessidade de. se pr()mb"er o USb e o manejo sus
tentável daquele bioma pelas pbpulações que tradi
cionalmente o exploram.



Justificação

O Panteão da Pátria, localizado em Brasília-DF,
foi construído em 1986 em homenagem ao ex-presi
dente Tancredo Neves. Nele se encontra um livro de
aço, onde constam os nomes de brasileiros já faleci
dos que, em vida, se destacaram na defesa do ideário
da liberdade e da democracia. Trata-se do "Livro dos
Heróis da Pátria", em que já estão inscritos os nomes
de Tiradentes, Marechal Deodoro da Fonseca, Zumbi
dos Palmares, Plácido de Castro, D. Pedro I e, mais
recentemente, Duque de Caxias.

O presente projeto de lei pretende instituir uma
justa e oportuna homenagem a personagens "desco
nhecidos" que dedicaram suas vidas para o êxito do
Programa Espacial Brasileiro, e tiveram suas vidas
ceifadas pelo acidente envolvendo o terceiro protóti
po do Veículo Lançador de Satélites (VLS-1), previsto
para ser lançado a partir de 25 de agosto passado,
em Alcântara, município localizado no Estado do Ma
ranhão.

A Missão Espacial Completa Brasileira iniciada
em 1979, da qual o foguete brasileiro é oriundo, deve
ria ter um prazo de 9 anos com a operacionalização
do foguete e a colocação em órbita de quatro satéli
tes, SCD 1 e 2 e SSR 1 e 2, onde posteriormente foi
incorporado mais um satélite à Missão, o SCD 3. Infe
lizmente 24 anos após o seu início o programa espa
cial sofreu profundos cortes orçamentários, contin
genciamento dos recursos, perdas de profissionais
qualificados, fatores extremamente prejudiciais ao
desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil

Estes valorosos profissionais são heróis porque
abdicaram de suas vidas em pról do desenvolvimento
técnico e científico do Brasil. Quando digo abdicaram,
ressalto que sabiam dos riscos que corriam, mas por
amor a Pátria, mesmo em face aos grandes óbices
enfrentados, continuaram sua missão para que o Bra
sil pudesse assegurar sua participação na indústria
que mais cresce no mundo, a aeroespacial.

A inscrição dos nomes dosservidores do Centro
Técnico Aeroespacial, mortos no acidente com o
VLS, no "Livro dos Heróis da Pátria" constitui o reco
nhecimento do Parlamento Brasileiro ao papel funda
mentai exercido por estes mártires em favor da sobe-

Inscreve o nome dos servidores do
Centro Técnico Aeroespacial mortos no
acidente com VLS 1, na Base de Alcântara,
Maranhão, no livro dos Heróis da Pátria.

Despacho: Às Comissões de Educa
ção e Cultura e Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54 RICO) - Art. 24 ".

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 li - Publicação Inicial - Art. 137,
caput - RICO.
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Trata-se de uma espécie de unidade de conser- Claro Peres da Silva, Luis Primon de Araujo, Mario
vação ambiental que procura conciliar a exploração Cesar de Freitas Levy, Massanobu Shimabukuro,
econômica de determinada área com a proteção da Mauricio Biella de Souza Valle, Roberto Tadashi Se-
biodiversidade, vez que não ocorre a supressão da guchi, Rodolfo Donizetti de Oliveira, Sidney Apareci-
vegetação, ao contrário, esta é, necessariamente, do de Moraes e Walter Pereira Junior.
preservada, para que seus frutos ou outras partes se-
jam coletados. Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

Com o projeto de lei, buscamos, também, incen- blicação.
tivar a pesquisa e o aprimoramento tecnológico, com
a parceria entre a União e instituições que já desen
volvem pesquisas nesta área, disponibilizando tais
recursos e informações de maneira eficaz.

A amplitude da nossa proposição alcança, ain
da, questões sociais, no tocante à utilização de terras
com potencial para assentamento de trabalhadores
rurais, nos moldes de reserva agroextrativista.

Ademais, os objetivos almejados no presente
Projeto de Lei, também constam de proposições em
diversas Assembléias Legislativas, como: Minas Ge
rais (Deputado Rogério Correia) e Goiás (Deputado
Mauro Rubem), e encontram-se totalmente apoiados
em preceitos constitucionais, no que diz respeito a
políticas de desenvolvimento social e preservação
ambiental.

Considerando a importância da matéria, conta
mos com o apoio dos nobres Pares para o aperfeiçoa
mento e aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Rubens Otoni.

PROJETO DE LEI N2 1.848, DE 2003
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Serão inscritos no Livro dos Heróis da

Pátria, que se encontra no Panteão da. Liberdade e da
Democracia, em Brasília, os nomes de Amintas Ro
cha Brito, Antônio Sérgio Cezarini, Carlos Alberto Pe
drini, César Augusto Costalonga Varejão, Daniel Fa
ria Gonçalves, Eliseu Reinaldo Moraes Vieira, Gil Cé
sar Baptista Marques, Gines Ananias Garcia, Jonas
Barbosa Filho, José Aparecido Pinheiro, José Eduar
do de Almeida, José Eduardo Pereira li, José Pedro



Justificação

O FAT foi instituído com a expectativa de trans
formar-se em um instrumento de geração de empre
go e renda para a classe trabalhadora. No entanto,
observamos que, nos dias atuais, está havendo um
desvirtuamento de sua finalidade, a partir de uma
análise das resoluções editadas pelo COOEFAT, con
selho responsável pela administração do Fundo.

Muitas vezes, verificamos que estão sendo privile
giadas as instituições financeiras em detrimento das
pessoas e empresas interessadas em investirem em
programas que gerem emprego. Sendo o Fundo possu
idor de uma conta ástronômica, constatamos que os
seus recursos estão represados nos bancos, que os re
muneram com a correção. monetária, emprestando-os
aos seus clientes preferenciais, cobrando juros de mer
cado e enriquecendo os especuladores.

Além disso, existe outro. aspecto da mais alta
gravidade. Trata-se da utilização, pelo CODEFAT, da
exigência de comprovação de situação cadastral jun
to aos serviços de proteção ao crédito como um dos
requisitos para obtenção de linha de crédito. Essa
exigência tem-se generalizado nas inúmeras resolu
ções daquele órgão, a exemplo dos programas FAT
Habitação e PROGER -' Novo Empreendedor, e das
linhas de crédito específicas para profissionais libera
is, microempresas, empresasdepequeno porte, coo
perativas e associações de produção.

Deste modo, os programas desenvolvidos com
recursos do FAT, que deveriam promover o desenvol
vimento econômico, transformarn"se em instrumen
tos de discriminação e exclusão, social, pois provo
cam as seguintes conseqüências:

o Congresso Nacional decreta:
Art.9º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro

de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15. Compete aos bancos oficiais federa

is o pagamento das despesas relativas ao Progra
ma do Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial,
conforme normas a serem definidas pelos gesto
res do FAT.

§ 1º Sobre o saldo de recursos não desembolsa
dos, os agentes pagadores remunerarão o FAT com a
taxa mensal aplicada para remunerar as cadernetas
de poupança.

§ 2º Fica vedado o uso de recursos do FAT para
financiamento de privatizaçães e empréstimos a em
presas do setor financeiro, bem como para financia
mento de projetos que possam gerar desemprego."
(NR)

Art. 10. O art. 18 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte §7º:

"Art. 18 .
§ 7º Os representantes dos empregadores se

rão, obrigatoriamente, escolhidos e nomeados dentre
empregadores do setor produtivo, ficando expressa
mente vedada a nomeação de representante do setor
financeiro".

Art. 11. O art. 19 da Lei nº 7.998,de 11 dejanei
ro de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes
incisos:
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rania tecnológica e científica do Brasil, razão pela "Art. 19 .
qual solicito de meus ilustres Pares a aprovação da XVIII-fixar, avaliar e ajustar, semestralmente, a
matéria. meta anual de desempenho no atendimento aos tra-

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. - balhadores, através dos programas de desenvolvi-
Marcelo Ortiz, (PV-SP). mento econômico e social, instituídos nos termos

desta lei;
PROJETO DE LEI NQ 1.849, DE 2003 XIX _ baixar resolução estabelecendo priorida-

(Da Sra. Selma Schons) de no financiamento de projetos de desenvolvimento

Altera a redação dos artigos 15,18 e econômico e social com maior potencial de geração
19 da Lei nQ 7.998, de 11 de janeiro de de emprego, renda e inclusão social.
1990, que "regula o Programa do Segu- Parágrafo único. O CODEFAT não poderá exi-
ro-Desemprego, o Abono Salarial, institui gir, como requisito para obtenção de linhas de crédito
o Fundo de Amparo ao Trabalhador - junto ao FAT, a situação cadastral dos interessados
FAT, e dá outras providências". em banco de dados e cadastros de consumidores ins-

Despacho: Às Comissões de Traba- tituídos por entidades privadas.
lho, de Administração e Serviço Público, Fi- Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
nanças e Tributação e Constituição e Justi- blicação.
ça e de Redação (Art. 54 RICO) - Art. 24 11.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11 - Publicação Inicial - Art. 137,
caput - RICO.
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a) alimentar a ciranda financeira, pois,
ao dificultar o acesso aos recursos do FAT,
o CODEFAT retarda ou inviabíliza investi
mentos no setor produtivo, com flagrante
desvio de finalidade, em prol do lucro fácil
dos bancos oficiais, depositários e executo
res.

b) favorecer os bancos privados por in
termédio da Centralização dos Serviços dos
Bancos S/A - SERASA, instituindo-a como
um "estado de exceção, paralelo, que agri
de, viola e suplanta, em muito, o Estado De
mocrático de Direito, que a Constituição ci
dadã tentou instituir".

c) incentivar a prática da extorsão aos
"negativados", pois as dificuldades a eles
impostas geram uma verdadeira indústria de
venda de facilidades para que os interessa
dos "limpem os seus nomes", pagando débi
tos, muitas vezes, inexistentes, a empresas
amparadas por um subsistema de corrup
ção comandado pela SERASA, onde preva
lecem a lei do silêncio, a reciprocidade e a
irresponsabilidade fiscal.

Devemos ressalvar que, desde a legislatura
passada, solicitou-se a abertura de uma CPI com a
finalidade de investigar, de forma minuciosa, as ati
vidades da SERASA. Esta Casa está devendo uma
resposta à sociedade acerca da atuação deste e
dos demais órgãos de bancos de dados e cadastros
de consumidores existentes.

A nossa proposta é uma tentativa de, em não
sendo possível eliminar essa chaga de nosso ordena
mento jurídico, ao menos, minorar os seus efeitos ne
fastos, mormente emrelação aos recursos do FAT.

Mostra-se inegável o alcance social do presente
projeto, razão pela qual esperamos, e temos certeza
que iremos obter, o apoio de nossos ilustres Pares
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 2 de setembro de 2003. 
Deputada Selma Schons.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do. Seguro-De
semprego, o Abono Salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
e dá outras providências.

Art. 15. Compete aos Bancos Oficiais Federais
o pagamento das despesas relativas ao Programa do
Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial conforme
normas a serem definidas pelos gestores do FAT.

Parágrafo único. Sobre o saldo de recursos não
desembolsados, os agentes pagadores remunerarão
o FAT, no mínimo com correção monetária.

Art. 16. (Revogado pela Lei nº 8.019, de
11-4-1990).

Art. 17. (Revogado pela Lei nº 8.019, de
11-4-1990).

Art. 18. É instituído o Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador- CODEFAT, com
posto de 9 (nove) membros e respectivos suplentes,
assim definidos:"

I - 3 (três) representantes dos trabalhadores;
11- 3 (três) representantes dos empregadores;
111 - 1 (um) representante do Ministério do Tra-

balho;
IV -1 (um) representante do Ministério da Previ

dência Social;
V - 1 (um) representante do BNDES.
§ 1º O mandato de cada Conselheiro é de 3

(três) anos.
§ 2º Na primeira investidura, observar-se-á o se

guinte:
I - 1/3 (um terço) dos representantes referidos

nos incisos I e 11, do caput, deste artigo, será designa
do com mandato de 1 (um) ano; 1/3 (um terço), com
mandato de 2 (dois) anos e 1/3 (um terço), com man
dato de 3 (três) anos;

11 - o representante do Ministério do Trabalho
será designado com mandato de 3 (três) anos; o re
presentante do Ministério da Previdência e Assistên
cia Social, com mandato de 2 (dois) anos; o represen
tante do BNDES, com mandato de 1 (um) ano.

§ 3º Os representantes dos trabalhadores serão
indicados pelas centrais sindicais e confederações de
trabalhadores; e os representantes dos empregado
res, pelas respectivas confederações.

§ 4º Compete ao Ministro do Trabalho a nomea
ção dos membros do CODEFAT.

§ 5º A Presidência do Conselho Deliberativo,
anualmente renovada, será rotativa entre os seus
membros.

§ 6º Pela atividade exercida no CODEFAT seus
membros não serão remunerados.

* Vide Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.
* Vide Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de

agosto de 2001.



MEDIDA PROVISÓRIANº 2.216-37,
DE 31 DE AGOSTO DE 2001

Altera dispositiv()s da Lei nº 9.649,
de 21 demai() de 1998, que dispõe sobre
a organização dáPresidência da Repúbli
ca e dos Ministérios, e dá outras provi
dências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 48~A. O caput do art. 18 da Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vi
gorar com a seguinte redação:

"Art. 18. É instituídoo Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, com
posto por representação de trabalhadores, emprega-

Dispõe sobre a organização da Pre
sidência da República e dos Ministérüos,
e dá outras providências.

Art. 48. O art. 17 da Lei nº 8.025, de 12 de abril
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. Os.imóveis de que trata o art. 14, quan
do irregular sua ocupação, serão objeto de reintegra
ção de posse liminar em favor da. União, independen
temente do tempo emque o imóvel estiver ocupado.

§ 1º O.Ministéri? da Administração Federal e
Reforma do Estado, por intermédio do órgão respon
sável peja administração dos imóveis, será o deposi
tário dos imóveis rêintegra.dos.

§ 2º Julgada improcedente a ação de reintegra
çãode posse em decisão transit;ada em julgado, o Mi
nistério da Administração Federal e Reforma doEsta
do colocará o imóvel à di$posição do juízo dentro de
cinco dias daintimação para fazê-lo."

* VideMedida Provisóriahº 2.216-37, de 31 de
agosto de 2001.

Art. 49. Oart; 3º da Lei hº 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º O FGTS será regido se~undo normas e
diretrizes estabelecidopor um Conselho Curador, in
tegrado por três representantes da categoria dos tra
balhadores e três repfe$~!1tantesda categoria dos
empregadores, além de um representante de cada
órgão e entidade a seguir indicados:
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Art. 19. Compete ao CODEFAT gerir o FATede- LEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998
liberar sobre as seguintes matérias:

I - (vetado);

II - aprovar e acompanhar a execução do PIa
no de Trabalho Anual do Programa do Seguro-De
semprego e do Abono Salarial e os respectivos
Orçamentos;

III - deliberar sobre a prestação de contas e os re
latórios de execução orçamentária e financeira do FAT;

IV - elaborar a proposta orçamentária do FAT,
bem como suas alterações;

V - propor o aperfeiçoamento da legislação re
lativa ao Seguro~Desemprego e ao Abono Salarial e
regulamenta.r os dispositivos desta Lei no âmbito de
sua competência;

VI- decidir sobre sua própria organização, ela
borando seu regimento interno;

VII - analisar relatórios do agente aplicador
quanto à forma, prazo e natureza dos investimentos
realizados;

VIII :- fiscalizar a administração do Fundo, po
dendo solicitar informações sobre contratos celebra
dos ou em vias de celebração e quaisquer outros
atos;

IX - definir indexadores sucedâneos no caso
de extinção ou alteração daqueles referidos nesta
Lei;

X - baixar instruções necessárias à devolução
de parcelas do benefício do seguro-desemprego, in-
devidamente recebidas;

XI - propor alteração das alíquotas referentes
às contribuições a que alude o art. 239 da Constitui
ção Federal, com vistas a assegurar a viabilidade
econômico-financeira do FAT;

XII- (vetado);
XIII- (vetado);
XIV - fixar prazos para processamento e envio

ao trabalhador da requisição do benefício do segu
ro-desemprego, em função das possibilidades técni
cas existentes, estabelecendo-se como objetivo o
prazo de 30 (trinta) dias;

XV - (vetado);
XVI - (vetado);
XVII - deliberar sobre outros assuntos de inte

resses do FAT.
Art. 20. A Secretaria Executiva do Conselho De

liberativo será exercida pelo Ministério do Trabalho, e
a ela caberão as tarefas técnico-administrativas rela
tivas ao seguro-desemprego e ao abono salarial.
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dores e órgãos e entidades governamentais, na for
ma estabelecida pelo Poder Executivo." (NR)

Art. 33. Revogam-se o § 1Q do art. 9Q da Lei nQ

6.634, de 2 de maio de 1979; o art. 13 da Lei nQ 7.853,
de 24 de outubro de 1989; os §§ 1Q, 2Q e 5º do art. 18
da Lei nQ 7.998, de 11 de janeiro de 1990; o § 2Q do art.
3Q da Lei nQ 8.036, de 11 de maio de 1990; o inciso I do
art. 10 da Lei nQ 8.167, de 16 de janeiro de 1991; os
arts. 6Q

, 7Q
, 63, 64, 65, 66, 77, 84 e 86 da Lei nQ 8.212,

de 24 de julho de 1991; os arts. 7Q e 8Q da Lei nQ 8.213,
de 24 de julho de 1991; a Lei nQ 8.954, de 13 de de
zembro de 1994; o inciso I do art. 1Q da Lei nQ 9.112,
de 10 de outubro de 1995; o art. 3Q da Lei nQ 9.257, de
9 de janeiro de 1996; os §§ 3Q e 4Q doart. 7Q

, os arts.
9Q

, 10, os §§ 2Q
, 3Q e 4Q do art. 14, a alínea "d" do inciso

I, a alínea b do inciso V e o parágrafo único do art. 18;
os arts. 20,23, 25, 26, 30, 38 e 62 da Lei nº 9.649, de
27 de maio de 1998; os arts. 17 e 18 da Lei nQ 9.984,
de 17 de julho de 2000, e a Medida Provisória nQ

2.143-36, de 24 de agosto de 2001.
Brasília, 31 de agosto de 2001; 1800 da Inde

pendência e 1130 da República. - Fernando Henri
que Cardoso - Johaness Eck - Geraldo Magela da
Cruz Quintão - Bernardo Pericás Neto - Eliseu Pa
dilha - Marcus Vinicius Pratini de Moraes - Paulo
Renato Souza - Francisco Dornelles - José Serra
- Sérgio Silva do Amaral - José Jorge - Martus
Tavares - Pimenta da Veiga - Roberto Brant 
Francisco Weffort - Ronaldo Mota Sardenberg 
José Sarney Filho - Carlos Melles - Ramez Tebet
~ José Abrão - Pedro Parente - Alberto Mendes
Cardoso - Aloysio Nunes Ferreira Filho - Gilmar
Ferreira Mendes - A. Andrea Matarazzo - Anaclyr
de Mendonça Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 1.855, DE 2003
(Da Sra. Zelinda Novaes)

Institui o ano de 2006 como o "Ano
Nacional do Idoso".

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família, Educação e Cultura
e Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54 RICO) - Art. 24 11.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11 - Publicação Inicial - Art. 137,
caput - RICO.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 12. Fica o ano de 2006 definido como "Ano

Nacional do Idoso".

Art. 13. O Poder Público promoverá a divulga
ção e a comemoração do "Ano Nacional do Idoso",
mediante o estabelecimento de programas e ativida
des, com envolvimento da sociedade civil, visando
estabelecer condições de igualdade, justiça e segu
rança para o idoso.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Uma das motivações para apresentação desta
proposta é o fato de que, mesmo com a vigência da Lei
nQ 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a
política nacional do idoso e cria o Conselho Nacional do
Idoso; passados, portanto, quase uma década, a nossa
sociedade, por fatores culturais, continua enxergando
as pessoas de terceira idade como queixosas ou cau
sadoras do déficit previdenciário. Ignoramos os anos de
luta, trabalho e experiências acumuladas dos idosos,
tecidos ao longo de suas histórias de vida, repletas de
ensinamentos para as novas gerações.

As campanhas da mídia e os problemas que ocor
rem em instituições como a FEBEM, forçam-nos a olhar
com mais atenção para a problemática infanto-juvenil.
No entanto, são muitos e pouco divulgados os casos
em que os idosos são submetidos a maus-tratos, mui
tas vezes muito piores do que as crianças.

Recentemente, assistimos à imagens retrata
das pela insensível lente de uma filmadora de agres
sões perpetradas por uma secretária do lar contra
uma senhora idosa que veio a falecer.

Hoje, em função do Estatuto da Criança e do
Adolescente, basta imaginar que uma criança esteja
sofrendo maus-tratos por parte da própria família, que
várias autoridades, instituições e meios de comunica
ção movimentam-se em função do ocorrido. Tal rea
ção - muito digna, ressalte-se - não ocorre, entretan
to, com os idosos que, muitas vezes, convivem com a
exploração de suas pequenas aposentadorias ou
pensões, por parte dos próprios familiares, ou mesmo
quando não possuidores de recursos, são abandona
dos em hospitais, abrigos e albergues.

Isso sem falar no descaso generalizado no atendi
mento aos idosos marcado por destrato, desprezo e in
tolerância que são praticados por parte de pessoas que
amanhã poderão estar na mesma situação daqueles.

Vale lembrar como alerta aos empregadores, a
decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) toma
da em junho deste ano, condenando o SESI - Serviço
Social da Indústria - no estado do Rio de Janeiro, por
causar prejuízo moral a uma funcionária com 75 anos

._._---_. -~-~--~-----~
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de idade que sofreu rebaixamento funcional, após
exercer durante 20 anos as funções de gerente res
ponsável pelos centros de atendimento daquele órgão,
onde começou a trabalhar em 1947 e que, segundo
aquele tribunal, sofreu prejuízo moral ao passar pela
humilhação de "ser posta de lado, como um objeto que
não serve mais", e, em seguida, demtlida por justa ca
usa depois de tantos anos dedicados àquela entidade.

Somos sabedores da importância que o idoso
aposentado exerce nos pequenos municípios do País,
notadamente nas regiões Norte e Nordeste onde~ se
gtmdo a"Associação Nacional dos Fiscais de Contribui
ções Previdenciárias", foi constatado que em 57,2%
dos municípios com até 5.000 habitantes, os benefícios
concedidospela Previdência Social representam 20,3%
dós rendimentos das famílias, constituindo a principal
fonte de renda desses rnunicípios.

Há mais de dezanús, o Estatuto da Criança e do
Adolescente tem sido um importante instrumento no
combate aósabusús contra a criança e o adolescente
e na garantia de seus direitos de cidadania. E quanto
ao idoso?

Recentemente, foi aprovado na Câmara e remeti
do ao Senado Federal o Estatuto do Idoso (Pl nº
3.561/97, de autúria do ex-Deputado Paulo Paim). Esse
novo dispositivo legal deverá regular os direitos assegu
rados às pessoas com idade igualou superior a sessen
ta. anos, garantindo prioridade a esse grupo de cida
dãos nú atendimento preferencial e individualizado jun
to aos órgãos públicos e privados prestadores de servi
ços à púpulação; na destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao ido
so e na capactlação e reciclagem dos recursos huma
nos nas áreas de geriatria, gerontologia e prestação de
serviços, dentre outras garantias.

O Estatuto do Idúso estabelecerá, também,
princípios quanto à alimentação, educação, cultura,
esporte, lazer, profissionalização, trabalho, habita
ção, assistência social e transporte, além de instituir
medidas especiais de proteção e definir crimes contra
idosos e suas respectivas penas.

Certamente, a entrada em vigor dú Estatuto· do
Idoso, em muito c~ntribuirá.parao estabelecimento da
melhoria da qualidade de vida e do exercício da cidada
nia dessa parcela significativa da sociedade. A institui
ção do Ano Nacional do Idoso possibilitará, com certe
za uma maior conscientização dasociedade acerca do
paPei desse segmento social, ao tempo em que contri
buiparaaefetiva implantaçãúdesse Estatuto.

Neste sentido, sugerimos que o Estatuto seja le
vado às salas de aula, local únde formamos a nossa

infância e juventude - o idoso do amanhã - para que
essas pessoas que ajudaram a construir o hoje, não
mais sejam vistas como objetos que já não têm qual
quer papel social a desempenhar. Afinal, dados do
estudo "Como Vive o Idoso Brasileiro", elaborado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), revelam que os idosos no Brasil estão cada
vez mais aptos e propensos a exercer uma atividade
que lhes ocupe pelo menos 40 horas semanais.

Pretendemos, também, que nesse ano sejam
desenvolvidas campanhas de conscientização para
que a população perceba os idosos como sábios e
conselheiros, portanto, úteis à sociedade.

Considerando· que já foi aprovado Projeto do
Deputado Maurício Rabelo definindo 2004 como "Ano
da Mulher" e que trarritlam nesta Casa o Pl nº
19212003, do mesmo parlamentar, definindo 2005
como "Ano do Turismo", eoPl nº 3.511/1997 de autoria
do Deputado Arnaldo Faria de Sá, instituindo a data de
1º de outubro como o "Dia do Idoso", estamos aprovei
tando para dedicar b anode 2006 aOs idosos do nosso
país. Para tanto, contamos Cúm a colaboração dos no
bres Pares na aprovação dessa proposição.

Sala das Sessões, 2, de setembro de 2003. 
Deputada Zelinda Novaes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe sobre a Política Nacional do
Idoso, Cria o Conselho Nacional do Idoso
e dá outras providências.

CAPíTULO I
Da Finalidade

Art. 1º A política nacional do idoso tem por obje
tivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando
condições para promover sua autonomia, integração
e participação efetiVa na sociedade.

Art. 2º Considera-se idoso, para os efeitos desta
lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade.

CAPíTULO 11
Dos Princípios e das Diretrizes

SEÇÃO I
Dos Princípios

Art. 3º A política nacional do idoso reger-se-á
pelos seguintes princípios:

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever
de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania,
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garantindo sua participação na comunidade, defen
dendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida;

II - o processo de envelhecimento diz respeito à
sociedade em geral, devendo ser objeto de conheci
mento e informação para todos;

III - o idoso não deve sofrer discriminação de
qualquer natureza;

IV - o idoso deve ser o principal agente e o des
tinatário das transformações a serem efetivadas atra
vés desta política;

V - as diferenças econômicas, sociais, regiona
is e, particularmente, as contradições entre o meio ru
ral e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos
poderes públicos e pela sociedade em geral, na apli
cação desta Lei.

SEÇÃO II
Das Diretrizes

Art. 4Q Constituem diretrizes da política nacional
do idoso:

I - viabilização de formas alternativas de partici
pação, ocupação e convívio do idoso, que proporcio
nem sua integração às demais gerações;

11- participação do idoso, através de suas orga
nizações representativas, na formulação, implemen
tação e avaliação das políticas, planos, programas e
projetos a serem desenvolvidos;

PROJETO DE LEI NQ 1.861, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

"Estabelece o funcionamento de ho
téis, restaurantes, bares e similares."

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
Economia, Indústria e Comércio, Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO) - Art. 24 11.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 " - Publicação Inicial - Art. 137,
caput - RICO.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 Q As diárias dos hotéis e outros meios de

hospedagem terminarão após as 12hs (dozes horas).
Art. 2Q OS hotéis e outros meios de hospeda

gem ficam obrigados a afixar na portaria ou recepção,
em lugar visível e de fácil leitura, os preços de suas
diárias, e de todas as taxas possíveis de serem co
bradas do consumidor.

Parágrafo único. Os estabelecimentos a que se
refere o caput deste artigo ficam obrigados a manter
nas respectivas unidades habitacionais a relação dos
preços dos produtos comercializados e serviços pres
tados.

Art. 3Q OS proprietários e gerentes de hotéis
restaurantes somente poderão exercer suas funções
após aprovação em curso específico de formação.

Art. 4Q OS hotéis, restaurantes, bares e simila
res, que forneçam qualquer tipo de refeição ou be
bida, deverão manter à disposição de sua clientela
cardápio ou lista de preços onde constem os preços
dos produtos e serviços, bem como os valores do
"couvert artístico" ou "consumação", quando for o
caso.

§ 1Q A cobrança de "couvert artístico" somente
será admitida nos dias e horários em que houver
apresentação artística e se existir contrato de loca
ção de serviços ou de trabalhos celebrados, e em
vigor, entre o estabelecimento e os artistas e músi
cos registrados ou cadastrados na respectiva Dele
gacia do Trabalho, ou no respectivo Sindicato de
Classe, devendo os contratos ou cópias dos mes
mos ficarem à disposição da fiscalização, no esta
belecimento.

§ 2Q É proibida a cobrança cumulativa de consu
mação e couvert artístico.

Art. 5Q O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação.

Art. 6Q Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O objetivo da presente proposição é regular a
relação entre os hotéis, restaurantes, bares e simila
res e seus clientes.

Outro objetivo é obrigar aos gerentes e pro
prietários de hotéis e restaurantes a habilitarem-se
a exercer suas funções através de curso específico
de formação. A intenção é melhorar a qualidade dos
serviços prestados pela hotelaria nacional, haja vis
to que considero a indústria do turismo de funda
mentai importância para o desenvolvimento de nos
so País.

Diante do exposto, solicito a aprovação dapre
sente medida pelos Ilustres Pares.

Sala das Sessões 2 de setembro de 2003. 
Deputado Carlos Nader.



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 635, DE 2003

(Do Sr. Bismarck Maia)

Susta a aplicação do dispositivo no
art. 9º , Parágrafos 2° e 3º da Instrução
Normativa SRF W 190, de 09 de agosto
de 2002.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

Ofício nQ 496 (CN)

Brasília, 16 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
AssUnto: encaminha processado de Medida Provisória.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do

§ 8Q do art. 62 da Constituição Federal, com a reda
ção dada pela Emenda Constitucional nQ 32, o pro
cessado da Medida Provisória nQ 128, de 2003, que
"revoga a Medida Provisória nQ 124, de 11 de julho de
2003, que dispõe.sobre o Quadro de Pessoal da
Agência Nacional de Águas e dá outras providênci
as".

Informo, por oportuno, que à Medida não foram
oferecidas emendas e que a Comissão Mista desig
nada não se instalou.

Atenciosamente, - Senador José Sarney, Pre
sidente.

EM nQ 33/CClVIL

o presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art .. 62 da Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com forca de lei:

Art. 1Q Fica revogada a Medida Provisória nº
124, de 11 de julho de 2003.

Art. 2Q Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília, .1 º de. setembro de 2003: 182º da Inde
pendência e 115Q da República. - Luiz Inácio Lula da
Silva.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 128, DE 2003 medida provisória revogada por outra (por exemplo, a
(Do Poder Executivo) ADlnMC nQ 221-0/DF, Tribunal Pleno, Relator Minis-

MENSAGEM Nº 426/2003 tro Moreira Alves, OJ de 22-10-1993 e a ADlnMC nQ

AVISO Nº 905/2003 - Supar/C. Civil 1.207-0/DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Néri da
Revoga a Medida Provisória n2 124, Silveira, DJ de1 Q-12-1995), entendimento esse que,

de.11 de julho de 2003, que dispõe sobre induvidosamente, mantém-se aplicável sob a siste-
Q.. mática da Emenda Constitucional nQ 32, de 2001.

~al ~:ez;u~: ::~s~S:r:: p~~:~~~:aa:iO- Com efeito, a prática recente do Congresso Nacional
o demonstra: a Medida Provisória nº 53, de 11·de Ju-

Despacho: Publique-se. Submeta-se .
ao Plenário lho de 2002, revogou dispositivos da Medida Provisó-

rianº 51, de 4 de julho de 2002.
Estas, Excelentíssimo Senhor Presidente da

República, as razões que me levam a submeter ao
elevado crivodeVossa Excelência o anexo projeto de
medidaprovisória, que revoga a Medida Provisória nº
124, de 2003.

Respeitosamente, - JOsé Dirceu de Oliveira e
Silva, Chefe da Casa Civil da Presidência da Repúbli
ca.

Em 1 de setembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O POder Executivo e o POder Legislativo da

União, em conjunto com os entes federados, estão uni
dos em esforços para a aprovação de reformas consti~

tucionais essenciais ao desenvolvimento do País.
2. Dentro da realizarão do interesse público,

aproxima-se o momento de votar, no Plenário da Câ
mara aos Deputados, a reforma tributária, fundamen
tai que é para os setores privado e público, para todas
as esferas da federação.

3. No entanto, a Medida Provisória nQ 124, de 11
de julho de 2003, que dispõe sobre o Quadro de Pes
soal da Agência Nacional de Águas. e dá outras provi
dências, éstá trancando a pauta de votações da Câ
mara dos Deputc.:'doS em razão do transcurso de pra
zo a que se refere o § 6Q do art. 62 da Constituição de
1988, acrescentado pela Emenda Constitucional nQ

32, de 11 desetembro de 2001.
4. Assim,irnpõe-se a necessidade - imperiosa

de revogar a Medida Provisória em causa, de modo a
desobstruir a pauta de votações da Câmara dos De
putados. Ao mesmo tempo, o Governo Federal empe
nhar-se-á em submeter ao Congresso Nacional proje
to de lei com idêntico. teor ao da Medida Provisória
cuja revogação ora se propõe.

5. Importa destacar que a jurisprudência do Su
premo Tribunal Federal há muito admite seja uma
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Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

o Congresso Nacional Decreta:
Art. l' Fica sustada a aplicação do disposto no

art. 9°, Parágrafos 2° e 3' da Instrução Normativa SRF,
No. 190, de 9 de agosto de 2002, inverbis: "as entida
des conveniadas mencionadas no caput poderão co
brar dos interessados tarifa correspondente aos ser
viços de atendimento, conclusivo ou não, processa
mento, emissão e postagem dos documentos de ca
dastro, não cabendo qualquer ônus financeiros À
SRF em função do atendimento realizado" e "o valor
máximo da tarifa referida no Parágrafo 2' é fixada em
R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos)".

Art. 2 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

Por intermédio de instrução normativa, a Secre
taria da Receita Federal instituiu a obrigatoriedade de
pagamento para que o cidadão habilite-se no Cadas
tro de Pessoas Físicas - CPF, ato obrigatório da vida
civil, consoante o art. 11, da Lei 4862, de 29 de no
vembro de 1965, e os arts. l' e 2' do Decreto-Lei 40,
de 30 de dezembro de 1968.

Ambos os diplomas que estabeleceram a com
pulsoriedade do CPF não criaram nenhum tipo de co
brança pela sua emissão, o que foi praticado, no en
tanto, mediante instrução normativa, extrapolando
assim a competência desse tipo de diploma legal, que
não pode criar tributo, o que, na prática, fez, ao insti
tuir a obrigatoriedade do pagamento.

Posto que a criação de tributo só pode ser insti
tuída mediante Lei, não poderia ter a Secretaria da
Receita Federal criado uma exigência cujo funda
mento real é possibilitar aos órgãos conveniados com
a SRF - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ressar
cirem-se pelos serviços prestados ao público que de
manda habilitação no CPF.

Além disso, a cobrança instituída pela Secreta
ria da Receita Federal fere os princípios da Constitui
ção e da ordem jurídica e social brasileira, que esta
belece a gratuidade da emissão dos documentos ne
cessários à prática dos atos da vida civil.

A inscrição no CPF, com efeito, tornou-se indis
pensável ao cidadão em geral, e não apenas ao con
tribuinte do Imposto de Renda. Não ser portador de
CPF no Brasil moderno equivale a uma capitis dimi
nutio, já que o indivíduo fica privado de operar conta

bancária, impedido de obter e, portanto, marginaliza
do social e economicamente.

Assim sendo, se o CPF tornou-se, como de fato
se tornou, documento indispensável para os atos da
vida civil, para integrar o cidadão no conjunto da soci
edade, sua emissão deve, por princípio, realizar-se
de forma gratuita.

Tendo em vista o fato de que os recursos arreca
dados não integram nem o orçamento da Secretaria da
Receita Federal nem das instituições com a SRF con
veniadas, a sustação da cobrança não implicará renún
cia, por não impactar, sob nenhum aspecto, a estimati
va orçamentário-financeira desses órgãos, não afetan
do, portanto, as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias.

Posto que a proposta de gratuidade da inscrição
no CPF da SRF encontra respaldo na ordem constituci
onal brasileira, e que a sustação da cobrança eliminará
uma exigência que representa, muitas vezes, obstácu
los à obtenção do documento, gerando constrangimen
to para o cidadão de baixa renda e, conseqüentemente,
discriminação social, entendo que a medida ora propos
ta ampliará o acesso aos bens da cidadania plena.

Por isso, estou convicto de que os meus ilustres
Pares emprestarão o apoio necessário à aprovação
desta proposta.

Sala da Sessões,21 de agosto de 2003. - Depu
tado Bismarck Maia.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 636, DE 2003

(Do Sr. João Grandão)

Susta a Resolução n2 691, de 25 de
julho de 2001, que "institui o exame naci
onal de certificação profissional como re
quisito para obtenção de inscrição no
CFMVlCRMVs", e a Resolução nQ 732, de
13 de dezembro de 2002, que" estabelece
requisitos para inscrição de zootecnistas
no sistema CFMV/CRMVs", do Conselho
Federal de Medicina Veterinária.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustadas a Resolução nº 691, de

25 de julho de 2001, e a Resolução nº 732, de 13 de
dezembro de 2002, do Conselho Federal de Medicina
Veterinária.

~ ~--~------~
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

O art. 5º, XIII, da Constituição Federal, dispõe
que" é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer".

A Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, dispõe
sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e
cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Medicina Veterinária. A Lei nº 5.550, de 4 de dezembro
de 1968, dispõe sobre o exercício da profissão de Zoo
tecnista. Os dois diplomas legais estabelecem, como
requisito para exercício profissional, o diploma expedido
por instituições nacionais oficiais ou reconhecidas, devi
damente registrado, ou, se expedido por instituição es
trangeira, revalidado e igualmente registrado. Este é o
único requisito de habilitação a ser cumprido para inscri
ção no órgão de fiscalização profissional.

A Resolução nº 691 , de 2001 ,do Conselho Federal
de Medicina Veterinária, institui um exame de certifica
ção profissional como requisito pará inscrição no respec
tivo sistéma de órgãos de fiscalização profissional, ora
também tornado obrigatório para o Zootecnista, pela Re
solução nº 732, de 2002, do mesmo Conselho.

Cria-se assim um requisito adicional, que até
mesmo questiona àqualidade ou o conteúdo daquele
já existente, isto é, o diploma como evidência da for
mação recebida e do preparo para0 exercício profis
sional. A criação dêsse novo requisito conflita com o
disposto no a.rt. 5º, XIII, da Constituição Federal, já
que instituído por resolução, constitui exigência que
deve ser estabelecida em lei.

Há um único caso de exame dessa natureza,
tradicionalmente réalizado: o exame para inscrição
na Ordem dos Advogados do Brasil. E a existência de
tal exame encontra-se adequadamente prevista no
art. 8º,IV,da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que
"dispõe sobre o estatuto da advocacia e a Ordem dos
Advogados dó Brasil (OAB)".

A introdução de um exame dessa natureza,
pois, por resolução, caracteriza exorbitância regula
mentar em relação ao que dispõe a legislação sobre
as duas profissõesaqtli consideradas e a norma geral
constituciona.1. Este argumento se reforça quando se
lê, no art. 16, "g", da Lei nº 5.517, de 1968, que, entre
as atribuições do Conselho Federal de Medicina, en
contra-se a de " propor ao Governo Federal as altera
ções desta Leiquese·tornarem necessárias, princi
palmente as que vi$em a melhorar a regulamentação
do exercício da profissão de médico veterinário". Este

certamente deveria ter sido o caminho adequado a
ser percorrido para tratar do exame em questão.

Tal fato tem geradO, no meio profissional, reações
significativas, em especial entre os zootecnistas. Mani
festo assinado por ilustres profissionais da área, ex-in
tegrantes da Comissão Nacional de Ensino da Zootec
nia, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, após
fazer extensa e aprofundada análise da questão, con
clui pela " inocuidade, a impertinência metodológica
deste exame, bem como a inadequação institucíonal do
sistema CFMV/CRMV's em aplicá-lo".

À luz do exposto e encontrando-se os órgãos de
fiscalização profissional na esfera de competência do
Poder Executivo, apresenta-se o presenté decreto le
gislativo, destinado a sustar, com base no art. 49, V,da
Constituição Federal, a vigência das duas citadas Re
soluções do ConselhoFederal de Medicina Veterinária.

Estou convencido de que a relevância das ra
zões que inspiram esta iniciativa haverá de assegurar
o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de sétembro de 2003. 
Deputado João Grandão -PT/MS.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N!! 20, DE 2003

(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Propõe que a Comissão de Fiscali
zação Financeira e Controle solicite às
operadoras de telefonia móvel do País e
os Secretários de Segurança Pública dos
Estados que esta Comissão considerar
necessários prestem esclarecimentos
sobre os procedimentos de reabilitação
de aparelhos de celular usados.

Despacho: Numere-se, publique-se e
encaminhe-se à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle

Senhor Presidente:
Com base no art. 100, § 1º, combinado com os

art. 60, inciso 11, e 61 do Regimento Interno, proponho
a V. Exª que ouvido o Plenário desta Comissão, se
digne adotar as medidas necessárias para que sejam
prestados os seguintes esclarecimentos sobre reabi
litação de aparelhos celular usados:

1- o número de telefones reabilitados
no exercício de 2001 e 2002:

2 - quais os procedimentos para reabi
litação de um aparelho celular usado:

3 - quais os procedimentos que as
empresas de telefonia móvel utilizam para
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impedir a reabilitação dos telefones móveis
roubados.

Justificação

Em virtude da estatística de roubo de celular ter
aumentado drasticamente no eixo Rio-São Paulo-Mi
nas Gerais, e entendendo que após o bloqueio do re
ferido telefone, só o proprietário ou seu representante
munido de documento legal de identificação do pro
prietário pode promover a reabilitação do aparelho,
faz-se necessário que sejam esclarecidos pelas ope
radoras de telefonia móvel e pelos Secretários de Se
gurança Pública dos Estados envolvidos, os procedi
mentos legais adotados para que se possa coibir o
aumento destas estatísticas.

Sala da Comissão, 15 de julho de 2003. - Depu
tado Alexandre Cardoso

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

OF-P nº 256/2003

Brasília, 3 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Solic~o a Vossa Excelência providências no senti

do de numerar e publicar a Proposta de Fiscalização e
Controle, em anexo, do Deputado Alexandre Cardoso
propondo "que a Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle solicite às operadoras de telefonia móvel do
País e aos Secretários de Segurança Pública dos Esta
dos que esta Comissão considerar necessários que
prestem esclarecimentos sobre os procedimentos de
reabilitação de aparelhos de celular usados",

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Deputa
do Simão Sessim, Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇAO NQ 17, DE 1989

Aprova o Regimento interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO 11
Dos Órgãos da Câmara

CAPíTULO IV
Das Comissões

SEÇÃO X
Da Fiscalização e Controle

Art. 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fis
calização e controle do Congresso Nacional, de suas
Casas e Comissões:

1- os passíveis de fiscalização contábil, finance
ira, orçamentária, operacional e patrimonial referida
no art. 70 da Constituição Federal;

II - os atos de gestão administrativa do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta,
seja qual for a autoridade que os tenha praticado;

111- os atos do Presidente e Vice-Presidente da
República, dos Ministros de Estado, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da
República e do Advogado-Geral da União, que impor
tarem, tipicamente, crime de responsabilidade;

IV - os de que trata o art. 253.
Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Po

der Executivo, incluídos os da administração indireta,
pelas Comissões, sobre matéria de competência des
tas, obedecerão às regras seguintes:

I - a proposta da fiscalização e controle poderá
ser apresentada por qualquer membro ou Deputado,
à Comissão, com específica indicação do ato e funda
mentação da providência objetivada;

11 - a proposta será relatada previamente quan
to à oportunidade e conveniência da medida e o al
cance jurídico, administrativo, político, econômico,
social ou orçamentário do ato impugnado, definin
do-se o plano de execução e a metodologia de avalia
ção;

111- aprovado pela Comissão o relatório prévio,
o mesmo Relator ficará encarregado de sua imple
mentação, sendo aplicável à hipótese o disposto no §
6 º do art. 35;

IV - o relatório final da fiscalização e controle,
em termos de comprovação da legalidade do ato,
avaliação política, administrativa, social e econômica
de sua edição, e quanto à eficácia dos resultados so
bre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial,
atenderá, no que couber, ao que dispõe o art. 37.

§ 1º A Comissão, para a execução das ativida
des de que trata este artigo, poderá solicitar ao Tribu-

---~ ~-~
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nal de Contas da União as providências ou informa
ções previstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Fe
deral.

§ 2º Serão assinados prazos não inferiores a
dez dias para cumprimento das convocações; presta
ção de informações, atendirnento às requisições de
documentos públicos e para a realização de diligênci
as e perídas.

§ 3º O descumprimento dodisposto noparágra
fo anterior ensejará a apuração da responsabilidade
do infrator, na forma da lei.

§ 49 Quando se tratar de documentos de cará
ter sigiloso, reservado ou confidencial, identificados
com estás Classificações, observar-se-á o prescrito
no § 5º do art. 98.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 1
Disposições Gerais

Art. 100. Proposição é toda matéria sujeita à de
liberação da Câmara.

§ 1º As proposições poderão consistir em pro
posta de emenda à Constituição, projeto, emenda, in
dicação, requerimento, recurso, parecer e proposta
de fiscalização e controle.

§ 2º Toda proposição deverá ser redigida com
clareza, em termos explícitos e concisos, e apresen
tada em três vias, cuja destinação, para os projetos, é
a descrita no § Iº do art.

111.
§ 3º Nenhuma proposição poderá conter maté

ria estranha ao enunciado objetivamente declarado
na ementa, ou dele decorrente.

ERRATA

(Republicacse em virtude de novo despacho do
Senhor Presidente:)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N!! 220, DE 2003
(Do Sr. Reginaldo Lopes)

Determina proibição para aquele
que praticar crime contra direito funda
mental da pessoa humana.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; ede Constituição e Justiça e de Reda
ção - Art. 24, 11)

Leia-se

PROJETO DE LEI N2 220, DE 2003
(Do Sr. Reginaldo Lopes)

Determina proibição para aquele
que praticar crime contra direito funda
mental da pessoa humana.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11)

ERRATA
Republica-seem virtude de novo despacho do

Senhor Presidente:)

Onde se Lê:
PROJETO DE LEI N!! 1.050, DE 2003

(Do Sr. André Luiz)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
oferta de utensílios descartáveis pelo co
mércio de alimentação e bebidas e dá ou
tras providências.

(Às Comissões de Economia, Indús
tria, Comércio e Turismo; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54 RICO) - Art. 24, 11)

Leia-se

PROJETO DE LEI N!! 1.050, DE 2003
(Do Sr. André Luiz)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
oferta de utensílios descartáveis pelo co
mércio de alimentação e bebidas e dá ou
tras providências.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, meio ambiente e Minorias; de Econo
mia, Indústria e Comércio; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54 RICO) - Art. 24, 11)

ERRATA

(Republica-seem virtude de novo despacho do
Senhor Presidente:)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N!! 1.309, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre a exploração sexual
infanto - juvenil, acrescentando parágra
fos aos artigos 228 e·229 do Decreto-Lei
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nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có
digo Penal.

(Apense-se ao Projeto de Lei nQ

180711996.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nº 1.309, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre a exploração sexual
infanto - juvenil, acrescentando parágra
fos aos artigos 228 e 229 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có
digo Penal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Finda a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta sessão solene destina-se a homenagear os atle
tas brasileiros que participaram dos Jogos Pan-Ame
ricanos de 2003 e foi requerida pelos nobres Deputa
dos Ivan Ranzolin, Marcelo Ortiz, Luiz Carlos Hauly,
Mariângela Duarte e Coronel Alves.

Convido para compor a Mesa o Vice-Presidente
da Câmara dos Deputados, Deputado Inocêncio Oli
veira; o 2Q Secretário da Câmara dos Deputados, De
putado Severino Cavalcanti; os co-autores do reque
rimento para realização desta sessão solene, Depu
tados Marcelo Ortiz e Claudio Cajado; o Ministro do
Esporte, Agnelo Queiroz (palmas.); o Presidente do
Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman
(palmas); o representante de todas as confederações
presentes, Sr. Coaracy Gentil Nunes Filho, Presiden
te da Confederação Brasileira de Desporto Aquático
(palmas), e aquela que é a razão básica da nossa ho
menagem, Janina Déia Chagas da Conceição, joga
dora da Seleção Brasileira Feminina de Voleibol, re
presentante de todos os atletas participantes. (Pal
mas.)

Convido todos os presentes a, de pé, ouvirem o
Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re

alizamos homenagem aos atletas no Salão Negro e,
agora, de forma rápida, mostraremos nossa gratidão
às confederações que investiram para que os atletas
brasileiros chegassem onde chegaram. Os Deputa
dos farão a entrega dos diplomas que oferecemos às
confederações.

Solicito ao 1Q Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, que entre
gue o primeiro diploma ao Sr. Adhemar Henrique Mal
zoni, Presidente da Confederação Brasileira de Hó
quei e Patinação. (Palmas.)

Convido o nobre Deputado Gilmar Machado
para entregar o diploma ao Sr. Alan Adler, Diretor da
Confederação Brasileira de Vela. (Palmas.)

Convido o nobre Deputado Augusto Nardes
para entregar o diploma ao Sr. Alaor Gaspar Pinto
Azevedo, Presidente da Confederação Brasileira de
Tênis de Mesa. (Pausa.)

Solicito ao nobre Deputado Augusto Nardes que
entregue o diploma ao Sr. Arthur Telles Cramer Ribei
ro, Presidente da Confederação Brasileira de Esgri
ma. (Pausa.).

Convido o nobre Deputado Augusto Nardes a
entregar o diploma ao Sr. Camilo Aschar Júnior, Presi
dente da Confederação Brasileira de Hipismo. (Pau
sa.)

Convido o nobre Deputado Augusto Nardes a
entregar o diploma ao Sr. Carlos Alberto Machado
Fróes, Presidente da Confederação Brasileira de Tri
athlon. (Pausa.)

Convido o nobre Deputado Augusto Nardes a
entregar o diploma ao Sr. Carlos Guimarães Occhi
pinti, Presidente da Confederação Brasileira de Tiro
Esportivo. (Palmas.)

Convido o nobre Deputado Claudio Cajado para
fazer a entrega do diploma ao Sr. Edgar Ferraz de Oli
veira, Presidente da Confederação Brasileira de Ca
ratê. (Palmas.)

Convido o nobre Deputado Júlio Delgado para
entregar o diploma ao Presidente da Confederação
Brasileira de Esqui Aquático. (Pausa.)

Convido o Deputado Júlio Delgado para entre
gar o diploma ao Sr. Geraldo César Maciel, Presiden
te da Confederação Brasileira de Boliche. (Palmas.)

Solicito ao nobre Deputado Daniel Almeida que
entregue o diploma ao Sr. Hélio Meirelles Cardoso,
Presidente da Confederação Brasileira de Pentatlo
Moderno. (Palmas.)

Convido o nobre Deputado Antônio Carlos Biffi
para entregar o diploma ao Sr. Henrique Dias,
Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Le
vantamento de Peso. (Palmas.)

Convido o nobre Deputado Geraldo Thadeu
para entregar o diploma ao Presidente da Confedera
ção Brasileira de Canoagem, João Tomasini Schwert
ner. (Palmas.)
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Convido o nobre Deputado Marcelo Guimarães
Filho para entregar o diploma ao Sr. Jorge Otsuka,
Presidente da Confederação Brasileira de Beisebol.
(Palmas.)

Convido o Deputado Paulo Rocha para entregar o
diploma ao Sr. José Luiz Vasconcelos, Vice-Presidente
da Confederação Brasileira de Ciclismo. (Palmas.)

Solicito ao nobre Deputado Lobbe Netoque entre
gue o diploma ao Sr. Luiz Cláudio Braga Boselli, Presi
dente da Confederação Brasileira de Boxe. (Palmas.)

Convido o Deputado Pedro Chaves para entre
gar o diploma ao Sr. Manoel Luiz de Oliveira, Presi
dente da Confederação Brasileira de Handebol, gran
de campeão. (Palmas.)

Convido o nobre Deputado Nilton Baiano para
entregar o diploma ao Sr. Marco Antônio Martins,
Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Gi
nástica. (Palmas.)

Convido o Deputado Dr. Benedito Dias para en
tregar o diploma ao Sr. Paulo Márcio Nunes da Costa,
Diretor da Confederação Brasileira de Voleibol. (Pal
mas.)

Convido a nobre Deputada Vanessa Grazziotin
para entregar o diploma ao Sr. Rodney Bernardes
Araújo, Presidente da Confederação Brasileira· de
Remo. (Palmas.)

Solicito ao Deputado Hélio Esteves que entre
gue o diploma ao Sr. Yong Min Kim, Presidente da
Confederação Brasileira de Taekwondo. (Palmas.)

Agradeço aos Presidentes e representantes das
Confederações, que receberam os diplomas, a pre
sença. Esta é uma homenagem de todos os partidos
com assento na Câmara dos Deputados ao trabalho
que as Confederações têm realizado no sentido de
preparar os atletas, as crianças e a juventude para os
grandes desafios do esporte mundial.

ConvidO o nobre Deputado Deley para entregar
o diploma ao Sr. Branco - grande lateral esquerdo -,
representante da Confederação Brasileira de Fute
bol. (Palmas.) Nada melhor que o meio-campo do
Fluminense entregar o diploma. Essa dupla, há muito
tempo, jádeu grandes alegrias ao Fluminense.

Convido O· Deputado Severino Cavalcanti para
entregar o diploma ao Sr. Coaracy Gentil Nunes Filho,
Presidente da Confederação Brasileira de Desportos
Aquáticos. (Palmas.)

Convido o Deputado Gilmar Machado para en
tregar o diploma ao Presidente da Confederação Bra
sileira de Tênis. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ou
viremos agora as palavras do Ministro do Esporte,

Agnelo Queiroz, um dos responsáveis pela ótima per
formance do esporte brasileiro. S.Exa. tem feito um
belíssimo trabalho à frente do Ministério. (Palmas.)

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente
João Paulo Cunha; Srs. Deputados da Mesa Diretora;
nobres colegas Deputados Federais; Sr. Carlos
Arthur Nuzman, Presidente do Comitê Olímpico Bra
sileiro; Srs. Presidentes de Confederações que hoje,
de forma muito justa, são homenageados; Sr. Rodri
go Terra, Secretário de Esportes de Mato Grosso do
Sul; atletas homenageados; futuros atletas, hoje alu
nos do Programa Segundo Tempo, que participam
desta solenidade; senhoras e senhores; sejam todos
bem-vindos.

Presidente João Paulo Cunha, fico muito orgu
lhoso de pertencer a esta Casa e de assistir a esta ho
menagem da Câmara dos Deputados aos atletas e di
rigentesdo esporte do Pais. Nunca nos cansaremos
de agradecer a todos o desempenho. Desempenho
que orgulhou o povo brasileiro e que estimula toda
essa garotada a praticar e a investir no esporte. É jus
ta esta homenagem que a Câmara dos Deputados
presta aos atletas brasileiros.

Esta Casa inclusive enviou pequena delegação,
composta por 3 Deputados Federais, para o acompa
nhamento de parte dos jogos pan-americanos. Lá, os
nobres Deputados conviveram com os atletas, averi
guaram as instalações, participaram de todos os de
bates. Essa interação muito ajudará a Câmara dos
Deputados a dar prosseguimento à lutaem defesa do
esporte brasileiro, como bem disse o Presidente, De
putado João Paulo Cunha, na homenagemrealizada
no Salão Negro do Congresso·Nacional.

Precisamos muito da ajuda do Congresso Naci
onal, particularmente da Câmara dos Deputados, por
que está emsuas mãos avotação de vários projetos,
de iniciativa também do Executivo, que desenvolve
rão ainda mais o esporte no País. Neste semestre,
pretendemos votar oBolsa-Atleta, um financiamento
direto para o atleta. Tenho certeza de que a Câmara
dos Deputados votará de forma entusiasta essa pro
posta que ajudará centenas, talvez milhares de atle
tas do País.

Será também debatido nesta Casa projeto de lei
de incentivo fiscal ao esporte, já anunciado pelo Pre
sidente da República, que será a segunda grande re
volução do esporte no País. (Palmas.) Tenho certeza
de que podemos contar com o empenho, a dedicação
e o entusiasmo dos nobres colegas Deputados.

O Estatuto do Esporte, que congregará toda a
legislação esportiva brasileira e cujo Relator é o De
putado Gilmar Machado, também representa grande
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conquista e extraordinário avanço para o esporte.
Além dessas, muitas outras iniciativas ajudarão no
desenvolvimento do esporte no Brasil.

Tenho certeza de que o resultado obtido nos úl
timos Jogos Pan-Americanos por nossos queridos
atletas despertará a atenção do País e o estimulará a,
com muita determinação, investir cada vez mais em
esporte. E investir em esporte significa ajudar no de
senvolvimento do nosso País, do nosso povo.

Sr. Presidente, Deputado João Paulo Cunha,
hoje ocorre situação muito interessante: a presença
dos queridos alunos do Programa Segundo Tempo
no plenário da Casa. São alunos provenientes de re
giões muito carentes do Distrito Federal e praticantes
de esportes - num turno estão na escola; em outro
praticam esportes. O grupo de aIunospresentes prati
ca esportes nos Fuzileiros Navais, como resultado de
parceria realizada entre o Ministério do Esporte e o
Ministério da Defesa. Todas essas crianças, morado
ras de regiões pobres, são ricas em esperança, por
que sabem que terão um futuro melhor, porque estu
dam, praticam esportes e se alimentam bem. Com
isso, temos oferecido boa formação a esses futuros
cidadãos.

A presença na Câmara dos Deputados é muito
importante também para as crianças do Programa
Segundo Tempo, porque além de realizarem esta vi
sita cívica à Casa, elas têm oportunidade de conhe
cer seus ídolos atletas e com eles ter contato direto 
já colheram autógrafos e tiraram fotos.

Sabemos todos que cada gesto e cada vitória
dos atletas constituem exemplo e levam milhões de
jovens brasileiros a praticar esporte, o caminho da vi
tória, da solidariedade, da boa formação, que os dei
xa longe das drogas e da violência. Enfim, o esporte é
o caminho mais saudável e o investimento mais bara
to que podemos fazer em prol da juventude, das cri
anças carentes e excluídas.

Com esse programa, até o final do ano, teremos
800 mil crianças praticando esportes, mas tenho cer
teza de que haverá muito mais com a ajuda do Con
gresso Nacional, que votará o Orçamento e, obvia
mente, dará prioridade às emendas relativas a pro
gramas como esse.

Vamos preparar o Brasil para disputar o
Pan-Americano de 2007, o que tem de ser feito desde
agora no País inteiro. Espero que o Pan-Americano
de 2007 nos deixe excelente legado. É preciso que to
dos os Estados do Brasil construam novas instala
ções e façam investimentos no esporte, tudo em con
sonância com ações de suas bancadas federais, que
devem elaborar emendas nesse sentido. Espero que,

ao final do período, haja no País inteiro uma estrutura
que propicie a formação de atletas para os Jogos
Pan-Americanos de 2007, que serão um marco em
nossa história.

Portanto, este momento é de muita alegria e feli
cidade para a Câmara dos Deputados. O Deputado
João Paulo Cunha está de parabéns. Sua gestão fica
rá marcada por grande interação da Câmara dos De
putados com o esporte brasileiro. Tenho certeza de
que neste semestre ainda sairão da Casa novidades
muito importantes para o esporte, o que ajudará o
nosso País a crescer. Queremos que outras crianças
possam fazer como o nosso grande atleta Hudson de
Souza - de Sobradinho, Distrito Federal -, que ga
nhou medalha de ouro nos 1.500 metros e nos 5 mil
metros. Essas vitórias fazem dele exemplo para to
das as crianças do Distrito Federal.

Um grande abraço a todos. Parabéns aos Depu
tados! Viva o esporte brasileiro! (Palmas.)

O 5R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado e Ministro Agnelo Queiroz.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
uma longa lista de inscritos, e temos dificuldade em
relação ao tempo desta sessão. Solicito aos inscritos
que, na medida do possível, sejam mais objetivos,
para que todos tenham oportunidade de prestar sua
homenagem e logo possamos abrir a sessão extraor
dinária destinada à votação da reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Ivan Ranzolin, que
falará na condição de autor do requerimento de reali
zação da presente sessão.

O SR. IVAN RANZOllN (PP - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado João Paulo
Cunha; Exmo. Sr. Agnelo Queiroz, Ministro de Estado
do Esporte; Sr. Carlos Arthur Nuzman, Presidente do
Comitê Olímpico Brasileiro; Sr. Coaracy Gentil Mon c

teiro Nunes Filho, em nome de quem saúdo os repre
sentantes das Confederações; caros atletas e jovens;
Srs. Deputados co-autores do requerimento para a
realização desta sessão solene; Sras. e Srs. Deputa
dos, serei muito breve, mesmo porque já fiz meu pro
nunciamento em nome dos nobres colegas no mo
mento da homenagem aos atletas no Salão Negro. O
que me resta neste instante é ratificar minhas pala
vras e dizer aos presidentes de confederações pre
sentes que queremos ser parceiros nessa grande jor
nada, porque ninguém vence sozinho.

Entretanto, uma coisa é verdade: temos de ter em
mente que o Comitê Olímpico Brasileiro e as confedera
ções devem atuar em parceria para aproveitar o empe-
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nho e a competência com que seus integrantes têm or
ganizado o esporte no Brasil, em contato com federa
ções e Municípios de onde saem os atletas.

Quero mais uma vez dizer que nos sentimos re
alizados com esta tão significativa sessão solene de
homenagem aos atletas brasileiros participantes dos
Jogos Pan~Americanos.

Peç? aos meus companheiros de jomada. de
Pan-Americanos, os Deputados Gilmar Machado e Au
gusto Nardes, que façam a entrega .. ao Ministro do
Esporte, ao.Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e
ao Sr. Coaracy Nunes Filho, representante das confe
derações desportiv~s,. d:> relatório. que apresentamos
hoje e que já entregamos ao· Presidente da Casa.

Parabehs aos atletas brasileiros! Parabéns ao
Sr. Ministro pelos projetos que tem implementado!
Parabéns. aos presidentes das confederações des
portivas! Parabens a esta Casa, que recebe os envol
vidos no esporte brasileirO da braços abertos! Para
bens ao PaIs eàsociedade brasileira, objeto de todas
as nossas ações!

Obrigado a todos. (Palmas)

Durante o discurso do Sr. Ivan Ranzo
lin, o Sr. João Paulo Cunha, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Presi
dente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a.palavra ao Sr. Deputado Claudio Cajado,
co-autor do requerimento para realização da presente
sessão.

O SR. CLAUDIO CAJAOO (PFL - BA Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste
momento saúdo V.Exa., o Deputado João Paulo Cu
nha e demais Deputados que integram a Mesa desta
sessão solene; o DI'. Carlos Arthur Nuzman, Presi
dente do Comitê Olímpico Brasileiro, e, em seu nome,
os presidentes de confederações presentes; a atleta
Janina Déia Chagas da Conceição, e, em seu nome,
todos os atletas presentes; o Sr. Lúcio Rogério Go
mes dos Santos, Presidente do CREF-7, represen
tante do Sistema CONFEF, que também prestigia a
solenidade, e todos os colegas Parlamentares pre
sentes.

Diante da informalidade desta sessão e princi
palmente .da presença dos atletas. participantes dos
Jogos Pan-Americanos, que IJOS deixam muito gratifi
cados nesta homenagem que lhes presta a Casa, e
levando em cohta a restrição do tempo, proferirei ape
nas breves palavras.

Dirijo-me, primeiramente, ao Ministro Agnelo
Queiroz. Sr. Ministro, se existem personagens na Ihis
tória responsáveis por tudo o que acontece de positi
vo no Brasil no que se refere a medalhas obtidas por
seleções brasileiras e por nossos atletas, V.Exa. é um
deles. Não apenas porque teve a brilhante idéi.a de
elaborar, em parceria com o Senador Pedro Piva, a
Lei Agnelo/Piva, que proporcionou - chamo a aten
ção para isto - aos atletas aqui presentes o recebi
mento.~e medalhas que os tornaram orgulhosos de
les próprios e da nossa Pátria, o Brasil.

Isso é importante, porque, se o esportenão obti
ver incentivo erecursos, jamaispoderemos - há pou
co discutia isto com a atleta Janina - fazer a inclusão
social. de tantos jovens que aspiram ao melhor para si
e.parao País. Temos deter es~aconcepção.E falo
não apenas na ~ndiçãode Deputado Federal,.mas
também na de Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa da Atividade Física, que engloba esporte,
luta, dança e ghiástica.

Há atualmente na Casa, para tratar especifica
mente de esporte, frente parlamentar e Comissão
Permanente, a Comissão do Turismo e Desporto. Por
quê? Porque a Câmara dos Deputados tem valoriza
do o esporte e trazido paradebate sua importância e
a necessidade de o valorizarmos.

Sr. Ministro, por V.Exa. Ser colega Deputado,
mas especialmentep?r fazerpa'rte do Governo Lula,
que tem priorizado oesporte,ti:tnto qUê criou Ministé
rio exclusivo para a área, temos de dar a contraparti
da. Temos opo~unidadédefaZê-lo.participando da
elaboração d~ P?líticas pyblicase, acima de tudo, vo
tando I~is que se tra9uzam em benefício para o es
porte brasileiro,principalmente? olímpico. Mais ain
da: daqui a p~ucosdiasdiscutir~mos oPPA, o Plano
Plurianual, e a LéiOrçamentári~ Anual. E todos nós,
Deputados, temos de n~s ~omprometer a· aprovar
verbas públicas para incentivar o esporte e valorizar
os atletas.

O Governo Federal já implantou o Programa
Fome Zero. Nada melhor do que uma criançabem ali
mentada fazer ginástica, praticar esporte.

Sr. Presidente, se nos jogos olímpicos de Winni
peg certas modalidades não subiram ao pódio, em
Santo Domingo subiram, e devido aos recursos desti
hados pela Lei Agnelo/Piva.

Este é um momento histórico não apenas para
os atletas, más para este Parlamento, que se torna
grandioso palco najusta homenagem que presta aos
atletas aqui representados e tantos outros que, no
anonimato, esperam Um dia também subir ao pódio e
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ser homenageados, honrosa e merecidamente, por
esta Casa.

Muito obrigado e sucesso a todos. (Palmas.)
O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu
tado Inocêncio Oliveira, Sr. Carlos Nuzman, Presi
dente do Comitê Olímpico Brasileiro, Sr. Coaracy
Gentil Nunes Filho, Presidente da Confederação Bra
sileira de Desportos Aquáticos, cumprimentamos
V.Sas. péla dedicação e permanente luta para aten
der a todos os atletas.

Os Deputados Gilmar Machado, Ivan Ranzolin e
eu fomos a Santo Domingo. Ficamos lá durante 3 dias
e constatamos que na direção do COB está um gran
de brasileiro que ama sua Pátria, que vê no esporte a
possibilidade de diminuirmos a criminalidade no País
e mudarmos o conceito do nosso País em termos in
ternacionais.

Minha homenagem a Carlos Nuzman e, especi
almente, a Coaracy Nunes Filho, que, com seus atle
tas, conquistou 28 medalhas.

Caros atletas, as cores verde, amarelo e azul da
nossa bandeira representam o Brasil. O que é amar a
Pátria? É poder defendê-Ia em todos os momentos.
Nos tempos antigos, para tanto fazia-se guerra - hoje
ainda isso ocorre. Nossa guerra, porém, é pelo espor
te; para que haja disputa acima de tudo.

Na pessoa de Mosiah Brentano Rodrigues, do
meu Estado, que foi classificado para participar das
Olimpíadas na Grécia, homenageio todos os atletas
brasileiros. Meus cumprimentos a você, a Dayane e a
tantos outros que representarão o Brasil na Grécia.
(Palmas.)

Quero também homenagear os ex-atletas que
continuam lutando, como o Branco, de Bagé, que foi
lateral esquerda da Seleção Brasileira de Futebol, é o
Ministro Agnelo Queiroz, que conheço e sei estar fa
zendo a história do Brasil na condição de Ministro do
Esporte. S.Exa. tem-se dedicado, juntamente com o
COB, à importante tarefa de buscar, nas empresas
estatais, patrocínio para o esporte brasileiro.

Vivemos novo momento no Brasil, e, sem dúvi
da, o Ministro Agnelo Queiroz, que também é despor
tista - já joguei muito com S.Exa. - tem-se empenha
do na luta pelo esporte.

Meus amigos, que satisfação, não somente
para o Deputado Augusto Nardes, mas para o Con
gresso Nacional, prestar-lhes esta homenagem!

Conquistamos 122 medalhas. Perdemos para
Cuba, Canadá e Estados Unidos, mas tenho convic
ção de que em 2007 passaremos o Canadá. E os
americanos que se cuidem, porque o Brasil é um país
identificado com o esporte.

Meus cumprimentos a todos. Continuem, com
patriotismo e civismo, na defesa do esporte nacional.
Podem contar com a Frente Parlamentar do Esporte.

Vamos em frente, Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos
Hauly, também co-autor do requerimento para reali
zação desta sessão solene.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, De
putado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados,
Sr. Ministro do Esporte Agnelo Queiroz, a quem para
benizo pelo trabalho que vem desenvolvendo; ilustrís
simo Sr. Carlos Arthur Nuzman, Presidente do COB;
Sr. Coaracy Gentil Nunes Filho, Presidente da Confe
deração Brasileira de Desportos Aquáticos; Janina
Déia Chagas da Conceição, jogadora da Seleção
Brasileira e medalha de ouro; senhoras e senhores,
com o resultado de 28 medalhas de ouro, 40 meda
lhas de prata e 54 medalhas de bronze, o Brasil fez
um magnífico papel nos Jogos Pan-Americanos reali
zados em Santo Domingo, República Dominicana.
Um papel inédito na história das participações brasi
leiras nesses jogos e um resultado que nos envaide
ce e orgulha, fazendo-nos buscar mecanismos para
que não apenas se repita, mas que venha ainda com
maior brilho e maior número de medalhas.

Que venha a lei de incentivo ao esporte! Ela
será realmente uma grande solução. (Palmas.)

A dedicação da comissão técnica foi digna dos
maiores elogios. Desde a preparação até o acompa
nhamento dos atletas durante a competição, a comis
são presidida pelo amigo Carlos Arthur Nuzman, dos
velhos tempos do Paraná, quando criamos vários
programas juntos, integrante da equipe brasileira de
Vôlei nas Olimpíadas de Tóquio, em 1964, teve atua
ção firme e decididano sentido de deixar os esportis
tas brasileiros livres para se concentrarem nas res
pectivas modalidades. Também rendo homenagem a
todas as entidades e confederações que participaram
ativamente desse sucesso.
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Os atletas brasileiros se superaram, competi
ram bravamente, demonstraram toda a garra do nos
so esporte - hoje revigorado com as novas perspecti
vas dadas pela lei aprovada por nós, na Câmara dos
Deputados -, toda a grande coragem de enfrentar de
safios e a sólida tradição de nossos maiores oponen
tes no esporte pan-americano.Nossos esportistas
elevaram as coresbrasileiras à posição mais alta dos
pódios, onde o verde-amarelo foi erguido por nada
menos do que 28 vezeS.

Quero saudar a todos por ocasião desta sessão
de homenagem que tive a satisfação de propor à
Mesa da Câmara dos Deputados, pois, na condição
professor de Educação Física formado na primeira
turma da Universidade Estadual de Londrina, no Pa
raná, e de profissional filiado ao Conselho de Educa
ção Física, estou sempre trabalhando em prol do es
porte, em toda minha carreira pública. Foi assim
como Prefeito, quando introduzi, em 1983, pioneira
mente, a obrigatoriedade do ensino de Educação Fí
sica nas escolas municipais, ou como Secretário
Estadual da Fazenda, no Paraná, oportunidade em
que propiciei os mecanismos para os Programas Pa
raná Olímpico e Frutos da Terra, que incentivaram o
desporto.no Paraná, traduzindo em atletas de alta
performance o subpídio financeiro do Governo Esta
dual e de suas empresas.

Quero saudar a todos, sim, mas quero consig
nar especial reconhecimento aos atletas paranaen
ses que, próximos da marca histórica de 30 membros,
fizeram aumentar, com seus sorrisos, suas vitórias,
seu espírito de luta, o nosso orgulho de ser filho da
quela terra.

Na seleção paranaense pan-americana estão
nomesj<~ conhecidos como os campeões Wanderlei
Cordeiro de Uma, na Maratona; o londrinense Giba,
Gilberto Amaury Godói Filho; Wallace Olier Aires,
bronze no Taekwondo, aqui presente, e Rogério Ro
mero, o maior nadador paranaense de todos os tem
pos e orgulho de Londrina, cidade que também repre
sento nesta Casa. Nela se encontram também as fan
tásticas meninas da Ginástica Rítmica Desportiva,
Dayane Camilo da Silva, Gabriela Andrioli, Thalita
Nakadomari e Aná Maria Maciel, além de Fernanda
Cavalieri$· Natália Eidt, acompanhadas da técnica
Barbara Lafranchi e sua assistente Camila Ferezin,
bem como o atirador gLiarapuavano Ronaldo Bastos,
o recordistasul'"af11ericano no salto triplo; Jadel Gre
gório,deJ~ndaiadoSul, e Camila Comin, bronze por
equipenosjogosd13 Winnipeg, em 1999.

No ciclismo, encontra-se o paranaense Hernan
des QuadriJÚnior, de 35 anos, nada menos que 17

vezes campeão brasileiro, e no ano passado escolhi
do o melhor ciclista do País. Na modalidade, que
sempre foi forte por naturezano Estado, ainda apare
ce Rosane Kirch, que em apenas 3 anos já é uma das
melhores pedalistas de estrada do Brasil.

A todos vocês, atletas paranaenses, que já re
ceberam as homenagens de Curitiba, Londrina, nos
so mais sincero louvor. Felicidades. Deus os aben
çoe. A todos os atletas pan-americanos"'- do Rio de
Janeiro, Pernambuco, Bahia, enfim, não importa a
origem -, a nossa sincera homenagem de brasileiros
profundamente orgulhosos com a vibração que a par
ticipação de todos nos trouxe e com o exemplo para
nossas futuras gerações de esportistas que se espe
lharão em vocês, ídolos do esporte brasileiro.

Ministro Agnelo Queiroz, muito incentivo para
essa garotada. A solução para o Brasil é estabelecer
um período para estudo e outro para esporte. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para falar na condição de co-autora do requerimento
de realização desta solenidade, e representandlo o
Partido dos Trabalhadores, concedo a palavra à no
bre Deputada Mariângela Duarte.

A SRA. MARIÂNGELADUARTE (PT - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Deputado
Inocêncio Oliveira; querido amigo, Deputado.e Minis
tro do Esporte, Agnelo Queiroz; Sr. Presidente do Co
mitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman; Sr.
Presidente da Confederação Brasileira de Desportos
Aquáticos e representante das· demais confedera
ções, Coaracy Gentil Nunes Filho; nobres Deputados
proponentes desta sessão solene, jovens atletas aqui
presentes, quero SObretudo cumprimentar a todos.

Venho de uma cidade com longa tradição no es
porte: Santos. Em toda a região litoral de São Paulo, a
principal reivindicação dos jovênsea prática esportiva.
Santos é chamada de a capital nacional do triatlo, sen
do referência nesse esporteconsiderado.completo.

Venho também a esta tribuna falar na condição
de mãe· e educadora. Há mais de 20 anos, batalho
para que a educação tenha esteio na cultura e no es
porte. O esporte motiva e disciplina o jovem,aocon
trário da educação formal, que enfrenta muitas dificul
dades nessa área. A capaCidade de motivação e de
disCiplina do esporte Gonstituem um dos maiores ins
trumentos na formação da juventude.

Fiquei muito contente com a iniciativa do Minis
tro de trazer aqui a rneninada. do Programa Segundo
Tempo. S.Exa. também disse que espera incluir no
programa, ainda neste ano, mais de 800 mil jovens.
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Quero dizer aos jovens atletas aqui presentes,
motivo de orgulho em um país que não tem a tradição
de investir pesado no esporte, que, se che9aram à vi
tória, isso se deve à disciplina e ao sacrifício pessoal.

Na condição de membro titular da Comissão de
Turismo e Esporte da Casa, adianto que aquela Co
missão vai apresentar emenda coletiva que permitirá
a todas as modalidades de esporte o direito de rece
ber financiamento, para não precisar implorar por ver
bas. Assim, a nossa juventude, além do incentivo do
COB, terá melhores condições para se profissionali
zar e planejar seu futuro. E não serão apenas as ma
ravilhosas 122 medalhas, mas - quem sabe? - 400.
Nos últimos Jogos Pan-Americanos, chegamos nos
calcanhares do Canadá, o terceiro colocado.

Faço um agradecimento especial ao querido
Deputado Inocêncio Oliveira, que neste instante pre
side os trabalhos desta sessão de homenagem.

Atletas, estaremos permanentemente atentos
na Comissão de Turismo e Esporte da Câmara dos
Deputados. Tenham a certeza de que todos sempre
serão bem recebidos nesta Casa.

Os atletas brasileiros cobrem a Pátria de civis
mo. É impressionante quando a juventude conquista
uma medalha e a põe no peito. Os atletas de hoje sa
bem expressar o espírito de patriotismo que ficou per
dido no horizonte da nossa juventude. Nós, adultos,
sentimo-nos carcomidos pelas dificuldades da vida.

Parabéns jovens! Parabéns meninada que, com
alegria, representa a educação e a formação dos jo
vens de nosso Pais! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência tem o prazer de anunciar a presença do
Sr. José Otaviano Pereira, representante do Dr. Air
ton Dipp, Presidente da Empresa Brasileira de Correi
os e Telégrafos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra a um dos autores do requerimento
de realização desta homenagem, Deputado Marcelo
Ortiz.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Inocêncio Oliveira;
Sr. Ministro e Deputado Agnelo Queiroz; Sr. Presi
dente do Comitê Olímpico Brasileiro, Dr. Carlos
Arthur Nuzman, na pessoa de quem cumprimento to
das as demais autoridades; Srta. Janina Déia Chagas
da Conceição, representante dos nossos heróis atua
is.

Normalmente preparo um discurso escrito, mas,
neste instante, não posso deixar de falar o que está
dentro do meu coração. Refiro-me ao reconhecimen-

to pelo desempenho dos atletas brasileiros no Jogos
Pan-Americanos de Santo Domingo.

Teríamos de começar por quem desde o início
os formou atletas, mas cabe também ressaltar a felici
dade do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que
confiou o Ministério do Esporte ao Deputado Agnelo
Queiroz. Fica em mim certa dúvida, mas não aquela
de que muito falamos, ou seja, sobre quem nasceu
primeiro, o ovo ou a galinha. Hoje temos a certeza ab
soluta de que a união perfeita do atleta com o dirigen
te, com aquele que planeja, esteve presente em to
dos os momentos.

Os atletas que representaram nosso País nas
quadras, nos campos e nas piscinas não estavam so
zinhos; estavam acompanhados de todos esses diri
gentes, de todas as pessoas que pensam livres, que
pensam o esporte como forma de salvar jovens, ofe
recendo a todos nós aquilo de que efetivamente pre
cisamos: respeito à cidadania. E eles conseguiram vi
tórias porque tiveram a orientação e o apoio daqueles
que fizeram o planejamento.

Ficamos muito felizes com o fato de o Dr. Carlos
Arthur Nuzman ter levado 467 atletas aos Jogos
Pan-Americanos. Não é fácil levar 467 atletas para re
presentar o País.

Faço questão de ressaltar que muito nos moti
vou, nos dias de competição, cada vez que um dos
nossos atletas recebia uma medalha, ouvir, na mídia,
diversos depoimentos emocionados de atletas vitori
osos dizendo que se não fosse o esporte talvez esti
vessem metidos no submundo das drogas e da crimi
nalidade. Isso nos dá grande força para continuar
nosso trabalho nesta Casa em prol do esporte.

Recebam nossos sinceros agradecimentos, as
sim como todos os dirigentes de confederações, o Mi
nistro Agnelo Queiroz e o Governo Lula.

O País caminha a passos largos e com decên
cia, porque incentiva a prática esportiva.

Aos 68 anos de idade, quase 69, sou esportista:
jogo tênis e futebol. Temos aqui um time de futebol
com alguns jovens Deputados metidos a bons de bola.
Na verdade, tenho passado muitas bolas por baixo de
suas pernas. Os que ainda vão falar aqui dirão que
menti, mas um deles, que falará depois de mim, já foi
profissional e agradou muito no Fluminense. (Risos.)

Os atletas brasileiros realmente honraram nos
so País e nos deram muita alegria. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência, em nome da terceira idade, agradece ao
Deputado Marcelo Ortiz as altas referências.

~---~ - ~ -~---- -~- ~~~
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o Sr. Walter Pinheiro - Deputado Marcelo
Ortiz, antes de concluir, concede-me V.Exa. um apar
te?

O SR. MARCELO ORTIZ - Com prazer, Depu
tado Walter Pinheiro.

O Sr. Walter Pinheiro - Nobre Deputado Mar
celo Ortiz, quero apenas saudar V.Exa.; o Sr. Carlos
Arthur Nuzman; o Ministro Agnêlo Queiroz, nosso
companheiro; a Janina, grande atleta que representa
os atletas brasileiros, e os demais membros da Mesa.
É importante, Sr. Carlos Nuzman - e não devemos
esperar um domingo santo .ou um Santo Domingo
para fazê-lo -, a possibilidade de todos os dias come
morarmos neste País investimentos em área tão fun
damentai paraformà.çâo do caráter, para o resgate de
valores, paJa a consolidação do sentimento de Na
ção. Esses atletas, além do esforço, da vontade e do
desejo da glóriapessoal, empunharam a bandeira da
Pátria e disseram: "Nós temos um País". Hoje, eles
representam o País e resgatam o sentimento de um
povo. Portanto,. parabenizo V.Sa., Sr.. Carlos Nuz
man, pelo trabalho realizado. Deputado Marcelo
Ortiz, jogo muita bola esol,l testemunha de que, mes
mo na terceira idade, V.Exa. tem um toque de bola
fino e inigualáveL Não sei. como o Fluminense ou o
Botafogo desperdi?am umcraque do seu quilate. (Ri
sos.) Então, ninguém melhor do que V.Exa. para
mostrar que é possível a prática do esporte em qual
quer idade. Isso deve senlirde exemplo para os nos
sos ~ltletas, mas especialmente para esta Casa. O
empenhodO Legislatívodeveser no sentido de tratar
o esporte ~om respeito. Não podemos valorizá-lo
apenas nos .• momentos de comemoração.. Devemos
instituir um~ p~lítica pública efetiva que engrandeça o
País. Um grande abraço eparabéns a todos.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, foi o
esforço do cÔr"ljuntôquemostrou ao mundo nosso po
tencial.

Vamos agora nos preparar para uma participa
ção tambémhistórica nos Jogos Olímpicos de Atenas
no próximo ano. Continuamos confiando nos dirigen
tes e nos atletas brasileiros.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Antes de passar a palavra às representações partidá
rias, esta PresidênCia soliCita aos Srs. Parlamentares
que séjam Jígidos no cumprimento dos 3 minutos.
Apenas dessa forma, poderá ser dado início à sessão
extraordinária que vai definir uma das votações mais
importantes para a vida do País, a da proposta de re
forma tributária, n0 horário marcado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Divino,
que falará em nome do PMDB.

O SR. JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ. Sem revisão
do orador.) ...;. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs.
Deputados, atletas, dirigentes e jovens presentes, em
nome de todos os companheiros do PMDB e do Líder
Eunício Oliveira, saúdo epara.benizo todos os atletas
e dirigentes pelas vitórias que trouxeram tanta emo
ção e a.legria aO nossoPaís.

Deputado fluminense que sou, grande é minha
expectativa no sentido de que minha cidade dê aos
atletas brasileiros as conqUistas que almejam e pro
mova a realização dos sonhos que acalentam.

O esporte brasileiro, que muito tem contribuído
com a Naçãonos campos social, econômico e educa
cional- sobretudo no combate às drogas -, também
projetará a imagemda Cidade Maravilhosa no cená
rio internacional, promovendo o turismo, uma das ma
iores vocaçõés do Rio de Janeiro.

Parabéns aos dirigentes do esporte nacional. O
esporte talvez seja o único instrumento em todo o
mundo que, com sua legislação rigorosa, .evita a de
pendência química das pessoas. Bom seria que os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário adotas
sem as mesmas medidas, pois quando é descoberto
que o atleta usa entorpecentes, ele é automaticamen
te eliminado da· prova, ou seja, é cortada a própria
carne.

Parabenizofa.mbém ao nobre Deputado do
PMDB Paulo Uma, Reitor daUNOESTE, de São Paulo,
que vem patrotil1andocom garra e determinação o es
porte brasileiro e tem obtido importantes conquistas.

Ouço, com praZer, o nobre Deputado Paulo
Gouvêa.

O Sr. PaulQ Gouvêa - Nobre Deputado José
Divino, quero parabenizara comissão técnica de to
das as federações e também os atletas gaúchos, que
honraram e encheram de orgulho opovo do Rio Gran
de do Sul e do Brasil ao conquistar medalhas para o
País. Embora não esteja aqui presente, faço especial
referência a Fernando Meligeni, que travou verdadei
ras batalhas em muitas competições e demonstrou a
determinação que pod~ ter um atleta. Desses jogos,
Fernando Meligeni trouxe a medalha de ouro com
que encerra Sua carreira, provando aos novos atletas
que adeterminação leva à cOl1qui$ta. Uma medalha
não é ganha, mas conquistada com muito sacrifício.
Meus parabéns e votos de sUcesSo a todos. Que to
dos os jovens brasileiros possam espelhar-se no ta
lento e na determinação de ndssbs atletas. Obrigado.
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o SR. JOSÉ DIVINO - Finalizando, Sr. Presi
dente, faço votos de que o Brasil conte com nosso
empenho e nosso esforço. O povo fluminense espera
os atletas brasileiros, torcendo para que muitos su
bam ao pódio, cantem o Hino Nacional e dêem ao
Brasil grandes vitórias.

Parabéns e sucesso a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

a palavra o Sr. Deputado Marcelo Guimarães Filho,
pelo PFL.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Exmo.
Sr. Ministro e amigo Agnelo Queiroz, Sr. Presidente
do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nuzman, na
pessoa de quem saúdo as demais autoridades e con
federações presentes, Sras. e Srs. Deputados, jo
vens e atletas presentes, venho à tribuna expressar o
sentimento do PFL em relação às vitórias do atletas
brasileiros nos últimos Jogos Pan-Americanos.

A realização dos Jogos Pan-Americanos é sem
pre um acontecimento festejado pela reunião de
grandiosos talentos do esporte. A cada edição, com
petidores e público fixam-se em cada atuação, todos,
sem dúvida, em busca do ideal de superação.

Neste ano de 2003 a expectativa se repetiu, e o
desempenho de cada equipe provocou um misto de
sentimentos de alegria, comiseração, angústia espe
rança e muita satisfação. Na verdade, nada mais do
que a natureza do próprio ser humano, que abriga to
das essas sensações dentro de si.

A competição esportiva parece levar tal percep
ção ao extremo, uma vez que o competidor sempre
está buscando suplantaras limitações físicas - o ho
mem prova a si mesmo que a perseverança pode
conduzir, muitas vezes, a resultados surpreendentes.

A história dos Jogos Pan-Americanos remonta a
1932, quando começou a tomar corpo a idéia de pro
moção dos esportes amadores no continente america
no. Oficialmente, foi em 25 de fevereiro de 1951, em
Buenos Aires, Argentina, que aconteceu a cerimônia
de abertura dos primeiros Jogos Pan-Americanos,
com mais de 2.500 atletas de 21 países, disputando
em 19 modalidades, e um público de cem mil pessoas.

Em 1955, foi criada a Organização Desportiva
Pan-Americana - ODEPA, com sede na Cidade do
México, responsável pela realização dos jogos, e atu
almente composta por 42 países das Américas Cen
traI, do Norte e do Sul e do Caribe.

Celebrados de 4 em 4 anos - sempre um ano
antes das Olimpíadas -, os Jogos Pan-Americanos

constituem o segundo maior evento esportivo do
mundo, perdendo apenas para os Jogos Olímpicos.

Maior certame esportivo da América Latina, os
Jogos Pan-Americanos - cuja 14ª edição foi realizada
neste ano na República Dominicana - reuniram cerca
de 8 mil pessoas, entre atletas e técnicos.

O Brasil levou sua maior delegação em toda a
história: 479 atletas e 242 auxiliares, conseqüente
mente tivemos o melhor desempenho, logrando obter
resultados bem superiores em comparação à edição
de Winnipeg, em 1999, na qual já tivemos resultados
expressivos, pois trouxemos 21 % a mais de meda
lhas por modalidade.

Grande parte desse resultado deve ser atribuí
do ao apoio dado pelo Ministério do Esporte, cujo titu
lar, o Ministro Agnelo Queiroz, se faz merecedor, jun
tamente com os atletas e demais membros da dele
gação, de nossos efusivos cumprimentos.

Os atletas brasileiros inegavelmente se supera
ram, esmerando para alcançar resultados que orgu
lharam a todos nós.

Com reconhecido sacrifício de sua vida pessoal,
reiteraram o compromisso de representar o Brasil no
exterior.

Erguer o pavilhão brasileiro em outro solo que
não é o nosso, vez após vez, muito emocionou a to
dos os brasileiros, comprovando que há valores ou
tros pelos quais devem lutar e defender, que não ex
clusivamente financeiros. E foi o que restou provado
nos rostos daqueles guerreiros estampados nos mais
variados meios de comunicação.

É preciso lembrar que muitos de nossos espor
tistas enfrentaram graves dificuldades para realizar
um bom treinamento, dada a realidade brasileira, cuja
tradição, lamentavelmente, repousa muito mais na
acidental descoberta de talentos naturais do que no
treinamento em massa para a identificação de pro
missores atletas em potencial.

A tarefa em Santo Domingo, porém, foi cumpri
da - e de modo brilhante. Vencida essa batalha, e na
medida em que o Rio de Janeiro já inicia as prepara
ções para sediar os próximos Jogos Pan-America
nos, em 2007, a Liderança do PFL cumprimenta to
dos os atletas que para ali direcionarão suas energi
as, certa de que se repetirão a audácia, o zelo, o es
forço e o destaque de cada um, individualmente.

Sr. Presidente, para finalizar, quero dizer que o
ex-Ministro Carlos Melles, também do Partido da
Frente Liberal, que se encontra em missão na Colôm
bia representando os cafeicultores, fez questão de
me telefonar para pedir-me que transmitisse os seus
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parabéns a todos os atletas, ao COB e às autoridades
do esporte brasileiro. Na qualidade de Ministro do
Esporte do Governo passado, S.Exa. representou
muito bem o nosso partido e iniciou,juntamente, com
o COB, todo esse processo muito bem conduzido
agora pelo Ministro Agnelo Queiroz.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Para falar em nome do PSDB, concedo a palavra ao
nobre Deputado Bismarck Maia.

O SR. BISMARCK MAIA (PSDB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, Srs. Presidentes de Confederações, heróis e hero
ínas do esporte brasileiro, senhores dirigentes de enti
dades esportivas que aqui se fazem presentes.

Não importa o número de medalhas, não impor
tam as vitórias, não importa a quantidade de pódios
conquistados nos Jogos Pan-Americanos de Santo
Domingo, a participação da equipe brasileira foi dig
na, caracterizada pela alta qualidade.

As conquistas de nossaindústria do esporte re
alizadas nos últimos 10 anos propiciaram um desem
penho de elevadaqualidade na recém-encerrada edi
ção dos Jogos Pan-Americanos.

O Brasil, pelo esforço de todos vocês, pela força
de vontade de elevar o nome do País no universo do
esporte, consolidou sua tradição em modalidades es
portivas nas. guais jáeravitorioso, já era consagrado.
Se em Santo Domingo subimos ao pódio mais vezes
do que em Winnipeg, foi porque o esporte brasileiro
evoluiu em vários setores.

Imponho-me o dever de justiça de recordar o
apoio decisivo do Governo do PSDB, o partido que
aqui represento, quando sancionou a Lei Agne
lo/Piva, queconsagrou esse decisivo setor, capaz de
assegurar inclusão social e acesso aos direitos da ci
dadaniaaopovo brasileiro. Trabalho esse a que o Sr.
Ministro Agnelo Queiroz vem dando continuidade
com grande competência.

Não importa que tenhamos ficado em quarto lu
gar nesses jogOs olímpicos; mas que novos valores
individuais, em provas nas quais não tínhamos tradi
ção alguma, revelaram-se como talentos efetivos, a
serem trabalhados com constância para se transfor
marem, se Deus quiser, em curto prazo, em ídolos
definitivos do País. Para tanto, é fundamental que o
esporte brasileiro conte com um maior e ainda mais
decisivo apoio por parte da Nação.

E.xatamente por isso, defendo, neste momento
de confraternização, de alegria, de comemoração,
que esta Casa dedique atenção prioritária aos proje-

tos de lei que nela tramitam, destinados a garantir aos
nossos atletas um maior, um mais amplo apoio finan
ceiro.

Se de fato desejamos que o esporte brasileiro, em
médio prazo, transforme-se em uma potência do mun
do esportivo nos seus mais diversos segmentos, é in
dispensável que o Congresso Nacional se dedique, em
regime de urgência urgentíssima, a aprovar a tão so
nhada·lei que concederá ao setor incentivos fiscais.

Inúmeras iniciativas nesse sentido já foram
apresentadas nesta Casa.

Neste momento, Sr. Presidente, projetode nossa
autoria, atendendo ao pleito vocalizado pela COmissão
Nacional de Atletas, que aqui se reuniu no primeiro se
mestre, está prestes a Ser apreciado pela Comissão de
Turismo e Desporto, criada a partir de nossa iniciativa.
O projeto teve apoio decisivo do Presidente João Pau
lo Cunha e contou com um relatório de sua autoria,
bem como do Vice-Presidente desta Casa, Deputado
Inocêncio Oliveira, acrescentando ao esporte, dando a
esses 2 segmentos prioridade total com a criaçãodes
sa Comissão Permanente da Casa.

Profissional do turismo, apaixonado pelo espor
te e sofrido botafoguense, penso que é chegado o
momento de todos aqueles que são agentes ativos da
cadeia produtiva do esporte brasileiro se darem as
mãos para assegurar que o projeto siga em frente.

Se tal não ocorrer, tenho plena consciência de
que os nossos atletas, os nossos técnicos, os nossos
especia.listas em esporte, que não dispõem dos re
cursos milionárioscolocados à disposição dos espor
tistas de alto níve.ldos países de fato desenvolvidos
para transformar o Brasil empotência do esporte, po
derão exercer seu talento motor, toda a sua sabedo
ria e seu acervo de conhecimentos.

É o esporte hoje uma indústria que depende,
acima de tudo, de fa.rtos recursos financeiros. Prova
de que investimentos são fundamentais para que um
país, seja ele qual for, transforme-se em potência es
portiva vem de Cuba.

Idêntico atestéldo foi passado pe.la Confedera
ção Brasileira de Vôlei, que a partir de um trabalho
consciente, voltado tanto para a construção de uma
inteligente infra-estrutura como para o desenvolvi
mento de atletas, posSibilitou·aoBrasil transformar-se
no que é hoje: campeão mundial, campeão olímpico,
bicampeão da Liga. Mundial de vôlei.

Senhores atletas presentes, senhores dirigen
tes, nobres pares, o Brasil tem hoje à frente a respon
sabilidade não só de se preparar adequadamente
para hospedar, em 2007, os Jogos Pan-Americanos
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do Rio de Janeiro, mas também a grave responsabili
dade de criar um ambiente propício para que o Comi
tê Olímpico Internacional opte, em 2005, pela candi
datura brasileira do Rio de Janeiro para cidade anfitriã
dos Jogos Olímpicos de 2012.

Para que essa ambição, que é de todos nós, se
transforme em realidade, é fundamental que o Brasil
- o setor público e o privado, de mão dadas, em siner
gia, desprezando crenças políticas e interesses parti
dários - se una para possibilitar aos nossos atletas,
nos Jogos de Atenas e nos Jogos de Pequim, trans
formarem-se em estrelas de primeira grandeza.

Nós podemos fazer isso. Um país que em es
portes aos quais a nossa gente pouco acesso teve,
consagrou-se em modalidades como o tênis, o auto
mobilismo, a vela, o vôlei. Sem falar, é lógico, no fute
bol.

Os recentes resultados da equipe brasileira no
campeonato mundial de ginástica, que nos garantiu
um ouro inédito, um ouro raro, atesta que se todos,
pelo esporte, se darem as mãos, o Brasil se transfor
mará em um diferente e muito melhor País do que já é.

A todos vocês, que vêm pavimentando com sa
crifícios pessoais, esforços descomunais esse longo
caminho, quero agradecer em nome do meu partido,
o PSDB, e em meu próprio nome.

Registro o nosso total apoio à causa do esporte
e à causa do turismo. Entendemos que esses 2 seg
mentos podem mudar a história do nosso País de ma
neira mais rápida do que qualquer outro setor.

Não posso concluir minhas palavras sem fazer
uma homenagem, que sempre me imponho o dever
de justiça de fazê-Ia, a uma pessoa que desde crian
ça conheço. Conheço-o como dirigente desportista,
como desportista e sei que tem verdadeiramente mu
dado a história do esporte brasileiro com sua determi
nação, vontade, seriedade e competência. Presto,
então, a minha homenagem ao Presidente do Comitê
Olímpico, Dr. Carlos Arthur Nuzman.

Muito obrigado a todos vocês! Viva o nosso
País! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para falar em nome do PP, concedo a palavra ao no
bre Deputado Dr. Benedito Dias.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP-AP. Sem revi
são do orador.) - Saúdo o Sr. Presidente Inocêncio
Oliveira; o Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, que
exerce trabalho brilhante e é nosso colega na Câma
ra dos Deputados; o Presidente do Comitê Olímpico,
Carlos Arthur Nuzman; o Presidente da Confedera
ção Brasileira de Desportos Aquáticos, o Sr. Coaracy

Gentil Nunes Filho e a Srta. Janina Déia Chagas da
Conceição, representante de todos os atletas brasilei
ros nos jogos Pan-Americanos.

Hoje falo em nome do Partido Progressista. Pa
rabenizo todos os atletas brasileiros pelo brilhante de
sempenho que tiveram nos Jogos Pan-Americanos.
Em particular faço homenagem ao atleta do meu
Amapá, na Região Norte, que representou brilhante
mente o nosso Estado e o Brasil, trazendo medalha
de ouro na natação.

Desejo que todos os atletas brasileiros continu
em nas Olimpíadas de Atenas e que tragam cada vez
mais medalhas e alegrias para o povo brasileiro.

Esta é a mensagem do Partido Progressista.
Agradeço a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar em nome do PL e do Bloco Parlamentar PUPSL,
concedo a palavra ao nobre Deputado Reinaldo Betão.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL- RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente; Sr. Ministro do
Esporte, Agnelo Queiroz; Sr. Presidente do Comitê
Olímpico Brasileiro, Sr. Carlos Arthur Nuzman; Sras.
e Srs. Deputados, brasileiro é acima de tudo um povo
alegre, sensível, emotivo. Talvez seja essa a razão de
nos emocionamos tanto com cada medalha que o es
porte brasileiro conquistou nos Jogos Pan-America
nos de Santo Domingo. Foram 122 vezes que vibra
mos e nos comovemos. Hoje é um imenso prazer fa
larmos de vitórias.

Nobres colegas, o esporte faz parte de nossas
vidas. Quantos de nós não rompemos madrugada di
ante da televisão para torcer para o êxito dos nossos
atletas? Portanto, desnecessário torna-se enfatizar a
importância dos esportes para a qualidade de vida
das pessoas. O mérito de sua prática não se restringe
apenas ao prazer da disputa. O esporte tem missão
especial: desenvolver algumas de nossas qualidades
que, muitas vezes, permanecem na sua forma menos
lapidar.

Diria que burilar a paciência, a coragem, a tole
rância, a lealdade e o reconhecimento dos limites do
corpo nos torna mais humanos. Passam-se os sécu
los, mas esse objetivo é impressionantemente atual,
o que realça ainda mais a sua importância para nossa
formação.

Mais do que a honrosa quarta colocação nos Jo
gos Pan-Americanos, nossos atletas nos trouxeram
experiência de cultura de paz. Nestes momentos tão
conturbados de confrontos bélicos pelo mundo, os jo
gos foram oportunidade ímpar para a aproximação



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 47903

dos povos e indispensável para o fortalecimento da
compreensão internacional.

Sras. e Srs. Deputados, estamos fazendo a nos
sa parte. Ao elegermos o novo Governo, depositamos
a esperança de revitalização do esporte nacional. To
dos temos a consciência da importância que o espor
te pode assumir na construção das relações sociais
mais saudáveis e humanas. Certamente, neste Go
verno o esporte .será poderosoin~trumento de inclu
são social,sobretu?opara o universo de 32 milhões
de crianças e adolescentes que vivem em situação de
pobreza absoluta.

Estimular a prática do esporte é dever do Estado.
A trajetória para se atingir a competência espor

tiva não é tarefa fácil. O que aconteceu com o esporte
brasileiro não foi por acaso. Houve investimento e tra
balho bem planejado, conduzido pelo Comitê Olímpi
co e seu Presidente Carlos Arthur Nuzman.

Percebemôs, claramente, Srs. Parlamentares,
uma nova meritalidadena política esportiva nacional.
Projeta-se 110 desporto de alto rendimento o impulso
necessário parase incrementaremos valores éticos e
morais implícitos nas práticas do dE;!sporto educacio
nal. O PaíS e nossa gente necessitam do esporte para
o desenvolvimento social.

Nessá direção os esportes de competição vêm
mostrandocrescimentp. Os atletas precisam ainda
mais de patrocí~io~ estatais e de um aprimoramento
das leis de incentivo fiscal para, com tranqüilidade,
trabalharem·reg~larmente tendo em vista metas de
longo prazo.A L~i E.iva ~ que destina dinheiro de lote
rias federaispara rnodalidades olímpicas -, ainda que
bem-vinda, é insuficiente. Precisamos de mais vitóri
as e de rnaisemoção!

A história dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007
começou em 1998. Naocasião, o Rio de Janeiro foi a
única cidade quema~ifestouao Comitê Olímpico Bra
sileiro - COBo interesse em organizar os jogos.

Em 2001, a Prefeitura do Rio e o COB cumpri
ram todas asetàpas. do processo formal dacandida
tura. Elaboraram bCaderno de Encargos - que defi
ne osbbmpromisso~que a cidade-sede do Pan terá
de cumpdr.APrefeitura efetuou o pagamento da taxa
de inscrição e, em. parcedéicom o COB, criou o Comi
tê Organizador da Candidatura.

J(:\ na~poca,óPrefeito do Rio, César Maia, e o
Presidente?o CPrnitê Olímpico, Carlos Arthur Nuz
man, tiveram partipipação. fundamental. Definiram a
concentração do .evE;!nto na Barra da Tijuca, por tra
tar-se de uhia. ~r~aplana, com ocupação qualificada,
espaços livres eboa malha viária para o tráfego. A ca-

pacidade de reunir todas as competições num mes
mo perímetro urbano e a possibilidade de concentrar
aproximadamente ôO% das instalações esportivas e
a Vila Pan-Americana num raio de apenas 10 quilô
metros da região nobre da Barra da Tijuca foram al
guns dos pontos altos do projeto. Para os atletas e
demais participantes dos jogos isso representava co
modidade e conforto. Para o Rio, consolidava a sua
vocação de sediar com sucesso eventos internacio
nais de grande porte, como a Conferência Internacio
nal das Nações Unidassobre Meio Ambiente e De
senvolvimento, a ECO-92; dentre outros.

Em agosto de 2001, o Rio de Janeiro lançou sua
campanha internacional ao apresentar seu projeto
durante a Assembléia-Geral da Organização Despor
tiva Pan-Americana - ODEPA, realizada em Santo
Domingo, República DOminicana. Posteriormente, o
Rio realizou apresentaçõesd~ sua candidatura em
eventos esportivos. interna.cio~ais no Equador, na
Argentina e naGuatemala. Assim, em élbrilde 2002, o
Rio confirmavaa sua participéiÇão na disputa.

Mas a disputa estavaapenas começando. O Rio
teveurn forte concorrente: SanAntonio - cidéide ame
ricana do Estado do T~~as, ber9oeleitoral do Presi
dente dos Estados Unidos. da América, George W.
Bush, que ofereceu uma forte estrutura para receber
os jogos.

Outro fator acaboubeneficil:mdo o Rio de Janei
ro. Pormotivosde segurança, Bogotá, capitalda Co
lômbia, não pôde organizar os Jogos Sul-America
nos, previstos para abrilde 2002. Quando já se cogi
tava cancelarolladiar o evento para 2003, o COB se
prontificou a receber os Jogos Sul-Americanos nas ci
dades de Rio dê Janeiro, .São Paulo, Curitiba e Be
lém. Graças à parceria com a.s Prefeituras (Rio, São
Paulo e Curitiba) e com o Governo do Estado do
Pará,em menos de 4 m~ses,estavapronta toda a es
trutura para receber 4;650 participéintes. A edição mu
ito bel1l"sucedida do evento, realizado entre 1Q e 11
de agosto, gerou .excelente repercussão.

No dia 24 de agosto de 2002, datada eleição da
sede dos JogosPancAmericanos de 2007, a canclida
tura do Rio de Janeiro estava fortalecida. Com tantos
pontos positivos, o Rio pôde comemorar a vitória por
30 votos contra 21:

É importante destacar que o empenho dos nos
sos atletas e a polocação do Brasil em quarto lugar
nesse Pan sinalizam que nas próximas competições,
tanto dos Jogos Pan-Americanos de 2007 quanto das
Olimpíadas de 2912, o nossoPaJs ce.rtatnente poderá
conquistar o primeiro ou segundo lugar.
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Antes de finalizar, Sr. Presidente, gostaria de
poder citar o nome de cada um dos 478 integrantes
da equipe do País, laurear cada medalha das 30 mo
dalidades que o Brasil levou ao pódio, mas o tempo
seria insuficiente. No entanto, me curvarei diante de
um nome, que acredito representar com maestria to
dos os heróis brasileiros: Fernando Meligeni, o nosso
"Fininho". Confesso, "Fininho", que a sua medalha de
ouro no tênis me causou comoção, despertou a fé
que cada um de nós deve ter na própria força e sim
bolizou a garra do povo brasileiro.

Portanto, a Liderança do PL parabeniza nossos
atletas, a Delegação Brasileira e o COB - Comitê
Olímpico Brasileiro. Vocês fizeram muito bem à
auto-estima nacional.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que seja trans
crito nos Anais da Casa pronunciamento do Deputa
do Coronel Alves que faz destaque à conquista da
medalha de ouro na prova de natação, no reveza
mento 4 por 100, do atleta amapaense Jader de Sou
za. O Deputado Coronel Alves está doente e não
pôde comparecer à sessão.

Toda a bancada do PL parabeniza os atletas,
que são o orgulho da Nação (Palmas).

PRONUNCIAMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
muito orgulho que venho a esta tribuna para saudar
os nossos atletas que participaram dos jogos
Pan-Americanos. Ao parabenizá-los estamos tam
bém incluindo nesta homenagem todos os atletas
anônimos que formam essa grande rede de brasilei
ros que têm verdadeiro amor pelo desporto.

Eu, como professor de Educação Física e atleta
que fui, sei o quanto é importante a difusão do esporte
e seus efeitos na vida da pessoa e de toda a socieda
de. Pelo esporte a história tem mostrado que muitas
pessoas conseguem a verdadeira cidadania. Pelo es
porte temos podido tirar muitos jovens da droga e da
marginalidade. O esporte é um verdadeiro fator de in
clusão social.

O resultado histórico no Pan-Americano é um
marco para todo o País e um verdadeiro estímulo
para todos os demais brasileiros, para o Governo e
para os empresários.

Pelo esporte, o meu Estado, o Amapá, brilhou
nos Jogos Pan-Americanos na República Dominica
na, mostrando para o Brasil que o nosso Amapá tem
um celeiro de atletas que podem se projetar no cená
rio nacional e internacional, basta que tenham um mí
nimo de apoio.

A conquista da medalha de ouro na prova de na
tação, revezamento 4 por 100, pelo atleta amapaense
Jader de Souza, vem confirmar a nossa tradição em
competições aquáticas, pois a participação do Amapá
na natação e os campeonatos adquiridos não são de
agora. A inauguração da Piscina Territorial, em 21 de
abril de 1951, pelo Governador Janary Nunes, foi o
marco inicial da produção de vários amapaenses que
brilharam nas piscinas brasileiras, conseguindo 4
campeonatos para o Amapá. Nesse mesmo passo,
em 1952 o Amapá já era campeão brasileiro de nata
ção infanto-juvenil.

Tivemos o primeiro campeão, que foi Benedito
Ferreira Monteiro (mil metros, nado de costas), em 28
de março de 1954, quando participou do 13º Campe
onato Brasileiro de Natação Infanto-Juvenil, no Rio de
Janeiro.

A segunda façanha coube à Glória Maria Sales
de Araújo, em 21 de agosto de 1955, na categoria in
fanto-juvenil.

Em 28 de fevereiro de 1956, por ocasião do 14º
Campeonato Brasileiro de Natação, também infan
to-juvenil, na piscina do Estádio do Pacaembu, o
Amapá conquistou 153 pontos, deixando São Paulo
em segundo lugar, com 131 pontos. Os campeões fo
ram Raimundo dos Santos, Benedito Monteiro, que
foi campeão em 1954, Anselmo Silva e lIadir Maria
dos Santos. Eles foram treinados pelo lendário capi
tão Euclides Rodrigues.

Após um período de 47 anos, surge Jader Souza,
que, nascido próximo à hidrelétrica de Coaracy Nunes,
conquistou a simpatia do hoje presidente da Confedera
ção Brasileira de Natação, Coaracy Nunes Filho, coinci
dentemente filho do patrono da hidrelétrica.

Estamos orgulhosos com o feito do nosso mais
novo ilustre esportista amapaense, ressaltando que
não foi fácil chegar onde ele chegou. Como todo atle
ta, percorreu pelos caminhos das dificuldades natura
is, sem apoio, longe de casa e de seus amigos.

A história do nosso nadador começa aos 8 anos
de idade, quando foi levado ao complexo esportivo
Capitão Euclides para praticar a natação. Nas primei
ras braçadas já se destacava dos demais colegas,
despertando a atenção dos professores. Na adoles
cência, passou a disputar competições estaduais e
nacionais, levando-o a sua convocação para a Sele
ção Brasileira.

E foi aí que os problemas aumentaram, pois Ja
der precisava treinar muito para se manter na Sele
ção. Foi então que o Governo do Estado implantou o
projeto Fábrica de Talentos, que se destinava à des-
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coberta de atletas, e Jader foi contemplado, dando
possibilidade à continuação de seu treinamento e es
tudos. As turbulências para a sua manutenção e pre
paração para alcançar os índices exigidos pelas com
petições internacionais foram inúmeras.

A solução definitiva só veioapós a pressão dos
meios de comunicação do Estado, transformando o
assunto local emnacional, inclusive com reportagem
na televisão. E valeu a pena. Em maio de 2003 a
Companhia de Água e Esgoto do Amapá - CAESA
ofereceu-lhepatrocínio, dando-lhe a condição neces
sária para treinar, estudar e se preparar para o vesti
bular. Avitória foi dupla. Ganhou a medalha de ouro
ao lado de nadadores consagrados como Xuxa e
Gustavo Borges e passou no vestibular, para o curso
de Fisioterapia, na Capital brasileira.

Que Jader sirva de exemplo. De exemplo de de
terminação, persistência e amor ao esporte. Que seja
espelho para os que pensam que somente quem tem
dinheiro e reside nos grandes centros urbanos tem
chances de disputare vencer no esporte internacional.

Que o exemplo de Jader sitv'a de alerta aos go
vernantes, para que dêem melhor atenção à prática
esportiva.

O Amapá está orgulhoso do seu filho de ouro
que é Jader de Souza.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobreDeputado Júlio Delgado,
pelo PPS.

O SR. JÚLIO DELGADO (PPS - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Inocêncio
Oliveira; Sr. Ministro Agnelo Queiroz, nosso compa
nheiro; Sr. Presidente Carlos Nuzman, na pessoa de
quemcurnprimento todos os Presidentes de Confe
derações; atletas presentes; Sras. e Srs. Parlamenta
res, faço rapidamente uma saudação a todos. Tenho
certeza de que vários Parlamentares gostariam de fa
zer urn discurso para saudar os nossos atletas, mas
não poderão fazê-lo em virtude do horário e dos de
maiscornpromissos. Espero que a votação de hoje
comece mais cedo, para não termos que ir até a ma
drugada.

Quero apenas lembrar que a maior saudação
aos atletas foi feita há 10 dias, quando pela primeira
vez os atletas brasileiros puderam participar do desfi
le na Semana da. Pátria; e a população brasileira pôde
saudá-los. Tenho certeza de que emocionou todo o
Brasil a participação dos atletas do Pan-Americano
no desfile da Pátria, em Brasília.

Faço algumas reflexões, Presidente Nuzman,
Sr. Ministro, que considero importantes nesta rápida

participação de um representante do Partido Popular
Socialista nesta solenidade. Não são os países mais
ricos que têm os melhores atletas - Cuba, Rússia,
China, que é um país em crescimento econômico, de
monstram o contrário - e muito menos os países mais
populosos. Isso depende de vontade política do setor
administrativo público eprivado, que participa com o
incentivo aos seus atletas.

Temos, no País, empresas públicas fundamentais
para o crescimento de alguns esportes, tais como a
Empresa de Correios e Telégrafos, cujos representan
tes se encontram presentes; a Caixa Econômica Fede
ral; o Banco do Brasil; a PETROBRAS. E também em
presas privadas, dasquais é importante lembrar.

Assim como a Lei Rouanet, que dá incentivos
fiscais às empresas que investem na cultura, espera
mos que o Congresso Nacional, a Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal, crie igual lei em favor da
prática desportiva e conceda descontos às empresas
patrocinadoras. (palmas), já que hoje muitas contribu
em independentemente de apoio. Cito o exemplo da
UNOESTE, em Presidente Prudente. O Deputado
Paulo Lima, além de Reitor daquela universidade, é
grande incentivador da equipe de atletismo, com a
participação do Hudson de Souza, que foi desprendi
do ao dizer que desejava correr 5 mil metros e não
apenas 1.500 metros, e trouxe para o Brasil 2 meda
lhas de ouro.

A Universo, do Rio de Janeiro, patrocina equi
pes de basquetebol, de futebol de salão em todos os
seus campi e sequer tem incentivos, que poderiam
ser de iniciativas do Congresso Nacional.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Paulo
Lima.

O Sr. Paulo Lima - Primeiramente, agradeço a
V.Exa. por ter-me citado e também do Deputado José
Divino, do PMDB do Rio de Janeiro. Há o compromis
so de realizar o projeto do Prof. Jayme Netto, que a
UNOESTE está implantando há 3 anos, não apenas
no atletismo, mas para as 5 mil crianças trabalhadas
dentro da Prefeitura para o esporte olímpico de várias
modalidades. Também patrocinamos na UNOESTE o
vôlei, o basquete, futebol de salão, natação, judô, ca
ratêe futebol de campo. Acreditamos no esporte bra
sileiro, porque acreditamos nos jovens. Aproveito
para fazer mais uma proposta aoMinistrodo Esporte,
lembrando a importantíssima Lei Rouanet: proponho
projeto de lei - já conversei com Deputado Virgílio
Guimarães, Relator da reforma tributária -, que desti
ne 2 centavos da contribuição do combustível, a
CIDE, para patrocinar o esporte olímpico no País.
Dessa forma, conseguiremosarrecadélr de480a 500
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milhões de reais por ano, se 5% desse valor for redi
recionado para o esporte. Certamente, Ministro, to
dos os Deputados e Senadores estarão envolvidos
nessa luta. Parabéns, Deputado Júlio Delgado, pelo
seu discurso, e pela proposta de parceria com a inici
ativa privada.

O SR. JÚLIO DELGADO - Agradeço ao Depu
tado Paulo Lima as palavras. Que a cada dia possam
surgir novos atletas que não só representem nosso
País, como também mostrem nossas potencialidades
nas diversas competições.

Digo isso para prestar minha homenagem final à
nossa querida Dayane dos Santos, descoberta num
parque, de longínquo lugar no Rio Grande do Sul, por
um simples treinador, responsável pelo salto que
pode receber seu nome, fazendo-a entrar para a his
tória da ginástica olímpica. Que essas empresas pos
sam ser incentivadas com essa grande conquista e
patrocinem nossos atletas.

Trazemos a todos vocês, heróis consagrados
pelo povo, o abraço e a saudação do Partido Popular
Socialista.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência ressalta que a homenagem, um ato de
reconhecimento, é de toda a Casa. Não podemos cri
ar constrangimentos aos homenageados, que vão
embarcar para o Rio de Janeiro às 15h. A Câmara
oferecerá almoço aos convidados e, se todos os dis
cursos se prolongarem, vamos atrapalhar a viagem
da delegação. Como os vôos estão lotados, vamos
criar um constrangimento.

Para que este dia seja alegre, solicito que cada
Parlamentar se manifeste por apenas 1 minuto. Há 5
oradores inscritos, e não permitirei mais apartes.

O Deputado Jairo Carneiro, companheiro de
partido e amigo de todas as horas, solicitou um apar
te, mas, tendo em vista o que acabei de dizer, abriu
mão de falar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Deputado Maurício Quintella
Lessa, que falará pelo PSB.

O SR. MAURíCIO QUINTELLA LESSA (PSB 
AL. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é um orgulho falar em nome do PSB
nesta homenagem aos nossos aguerridos atletas.
Setecentos e vinte e um brasileiros compõem a maior
delegação nacional já enviada ao exterior para parti
cipar da mais importante competição esportiva das
Américas e segunda maior do mundo, depois dos Jo-

gos Olímpicos. Refiro-me à 19ª Edição dos Jogos
Pan-Americanos.

Creio desnecessário destacar a importância do
esporte para a qualidade de vida das pessoas. Aliás,
essa percepção existe desde as mais remotas civili
zações. Segundo o historiador Paul Monroe: '~ edu
cação grega atribuía aos esportes um valor moral
com a missão, entre outras, de desenvolver a paciên
cia, a coragem, a tolerância, a lealdade e o reconheci
mento do direito dos outros". Assim, observamos que
esse conceito que os gregos já deslumbravam sobre
o esporte é impressionantemente atual e serve para
realçar o sentido histórico dos esportes olímpicos
para o moderno sistema educacional de qualquer na
ção.

Outorgamo-lhes mais uma justa e merecida me
dalha. E o fizemos como prova de reconhecimento
por tudo o que cada um dos 672 atletas deu de si en
quanto representava bravamente o povo brasileiro.
Como sabemos, o número de medalhas que trouxe
ram fala por si.

Em Santo Domingo, conquistaram para o Brasil
um total de 122 medalhas, sendo 28 de ouro, 40 de
prata e 54 de bronze. Ou seja, conseguiram quebrar o
recorde das medalhas do Pan anterior.

Não posso omitir-me à minha responsabilidade
de homem público. Por isso, devo chamar a atenção
para um assunto que considero de suma importância.
Refiro-me à falta de apoio financeiro, do qual a maio
fia de nossos atletas é refém, que, no meu entender,
tem sido o grande empecilho para que haja uma mas
sificação da prática do esporte entre os jovens do
Brasil. Como, muitas vezes, precisam treinar, estudar
e trabalhar ao mesmo tempo, acabam desistindo da
prática esportiva.

Portanto, por uma questão de justiça, é neces
sário que, apesar desse merecido momento de come
moração, lembremos também que lamentavelmente
muitos excelentes atletas brasileiros vivem hoje uma
difícil e penosa situação financeira.

Por isso, ao Presidente Lula e ao Ministro do
Esporte, e não obstante ao visível empenho demons
trado por eles até aqui, quero lembrar a importância
de se continuar investindo cada vez mais em políticas
de cunho social, como, por exemplo, um plano que
efetivamente assegure esporte a todos, de uma ma
neira eficaz, e que inclua os vários segmentos da so
ciedade brasileira: escolas, universidades, empresas,
Comitê Olímpico Brasileiro, federações e associa
ções esportivas nacionais; dirigentes dos clubes es
portivos e a própria comunidade. É necessário uma
estratégia de grande alcance, que possa de fato con-
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tribúir para assegurar direitos básicos, além de valo
res éticos e morais implícitos nas práticas desporti
vas. Em última análise, poderá oferecer às nossas cri
anças e aos jovens uma referência fundamental para
suas vidas e, conseqüentemente, para o futuro do
nosso País.

Congratulo-me com os Deputados Ivan Ranzo
lin e outros pela iniciativa em requerer está merecida
sessão solene. Ao mesmo tempo, agradeço ao Presi
dente do Comitê Olímpico Brasileiro, Sr. Carlos
Arthur Nuzman, e ao. Chefe de missão do Brasil no
Pan, Sr. Marcus Vinícius Freire, em nome de todos os
componentes,. pelo. importante trábalho desenvolvi
do. Orgulho-me de cada um desses maravilhosos
atletas.

Quero dizer, por último, que assisti à final do
basquete masculino na cidade de Santan.ado Ipane
ma, no sertão de Alagoas, que parou para assistir
esse jogo e tantos outros.

A Câmara Federal, que desempenha funda
mentál papel, continuará trabalhando para propiciar
ao esporte brasileiro melhores condições, •a fim de
que, nos próximos Jogos Pan-Americanos, no Rio de
Janeiro, os atletas tenham melhor desempenho. Cre
io que parte do b?rry desempenho nesses jogos adve
iodadiscuS!:'ã(}e. aprovação, no Congresso Nacional,
da Lei Agnelo/Piva, que, sem dúvida, propiciou maio
res investimentos ao esporte brasileiro.

Parabéns aôsatletásbrásileiros! Continuem re
presentando e orgulhando nosso povo, que se espe
lha principalmente no exemplo de vocês.

Era o que tinha a diZer. (Palmas.)
O SR.PRESfDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Agradeço ao nobre Deputado MaUrício Quintella Les
saacompreensão.• S.§xa. foi tranqüilo e, de forma
breve, prestou sua justa homenagem aos nossos
atletas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavrà ao nobre Deputado Manato, que
falará pelo PDT. S.Exa. dispõe de 1 minuto.

O SR.MANATO (PDT - ES. Sem revisão do
oradoL) --- Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Carlos
Arthur Nuzman e o Ministro Agnelo Queiroz, que teve
a salutar idéiade propor parceria com as empresas
públicas - muitos Ministros reclamam de verbas, mas
cabê a eles ter criatividade. V.Exa. está de parabéns!

Nós, Parlamentares, estamos com o pires vazio
na mão. E,qua~cIo vamos ao Ministério do Esporte,
também encontramos V.Exa. com a xícara vazia na
mão. Hoje, às 16h30min, terei audiência com V.Exa.
para discutirmos essa questão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
imensa satisfação que assomo a tribuna hoje para,
em nome da bancada do PDT, homenagear os atle
tas que, com bravura, dedicação e sucesso, repre
sentaram a Nação brasileira nos Jogos Pan-America
nos de 2003.

Fálár do esporte brasileiro é motivo de orgulho e
de responsábilidade para todos nós. Orgulhamo-nos
por ser um país produtor de tantos e tão célebres atle
tas: Pelé, Garrincha, João do Pulo, Ayrton Senna,
Oscar Schmidt, Hortência, Ronaldinho, Gustavo Ku
erten, Dayane dos Santos e tantos outros brasileiros
imortalizados na memória nacional e mundial em vir
tude·dé seus feitos inigualáveis. Orgulhamo-nos por
poderreconhecer um possível representante de nos
so País nos pódios do mundo em cada criança que
brinca nas ruas e nas praças denossas cidades, que
nada nos riosou no mar, que pedala uma bicicleta ou
corre atrás de uma bola ou de uma pipa. Orgulha
mo-nospor reconhecer, no gosto pelo esporte, o ca
minho direto e segliro que vem há tanto conduzindo
vários de nossos jovens para o bom desenvolvimento
pessoal, libertando-os de possíveis flagelos como as
drogas ou a criminalidade.

Vendo o sucesSo daDelegação Brasileira nos úl
timos Jogos.Pan"AmeriCí:mos, somos tomados. não
apenasporinab~lável sentil11ento de orgulho por nos
sos valorosos atl~tas,. mas por um igualmente inabalá
vel sentido de responsabilidade para com a expansão,
a demÓCratização eaperpetuação desse sucesso.

Quantasestrelasvêll1 sendo apagadas em nos
so País pela exclusão social que joga nossas crian
ças e nossos jovens no fosso profundo e sombrio da
fome, das carências nutricionais, da evasão escolar,
do obscurantismo intelectual e físico, da falta de
aprendizado rias técnicas desportivas, da falta de
oportunidade para a dedicação séria e .disciplinada
que conforma?~~tletasde alto nfvel? Quantos são
os olhos que empalld~cem um prilho sonhador ao se
perceberem obrigados a trocar~rn a escola, as qua
dras ou piscinâs,a~bolasou ostabuleiros pelos sina
is de trânsito, as esquinas, os campos de sisal, os ca
naviais, as carvoarias?

É preciso reconhecer o heroísmo de nossos
atletas, não apenas porque algUns deles carregam no
peito o ouro díi:\gI6ria,mas porque todos, cada qual a
seu modo, consegüirarn superar as tantas dificulda
des que ainda marcam a vida desportiva no Brasil.

Nos diasdehoje, graças aos esforços conjuntos
desta Casa e de outras instituições da sociedade bra
sileira, vislumbramos um espectro bem mais amplo e
consistente de apoio à prática esportiva nacional. Em
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virtude desse apoio, vemos tomarem corpo e notorie
dade esportes antes desconhecidos. Há hoje mais
praticantes negros nas modalidades anteriormente
dominadas pelos brancos, e uma maior quantidade
de atletas das camadas sociais mais baixas atuando
nos chamados "esportes de elite". Vemos nossas de
legações crescendo em quantidade e produtividade
nas competições internacionais, e testemunhamos,
satisfeitos, o mundo voltar seus olhos idólatras ao
País do futebol e descobrir, surpreso, que, em nível
de excelência, não é somente o futebol que brotada
arte deste povo.

Esse é um caminho inegavelmente vitorioso
para o esporte brasileiro, que merece de todos nós
respeito e admiração. Mas há muito mais a percorrer
nessa estrada. Não se trata apenas de vitórias ou
grandes performances competitivas. Não se trata de
nos dedicarmos à produção em série e á qualquer
custo de atletas vencedores. Não se trata exclusiva
mente dos Jogos Pan-Americanos ou das Olimpía
das. Essas são apenas as vitrines de uma construção
cujo alicerce ainda está por ser consolidado.

O caminho que temos a percorrer - o qual se
bem trilhado nos conduzirá seguramente à glória nos
desportos de alto nível- é o da democratização do di
reito ao esporte, o que significa a democratização dos
direitos fundamentais do homem: alimentação, saú
de, segurança, moradia, transporte, educação, traba
lho, lazer e, acima de tudo, o direito ao devaneio.
Essa é a base sólida sobre a qual poderá susten
tar-se a fama desportiva que tanto almejamos e que
vem sendo construída, a despeito de toda a adversi
dade ainda hoje existente, pelos homens e pelas mu
lheres que abraçaram a causa do esporte e que nos
têm tomado a todos de orgulho, satisfação e esperan
ça, a cada competição e a cada triunfo.

Parabéns ao povo brasileiro por sua disposição
em superar os obstáculos e acreditar em seus so
nhos. Parabéns aos atletas brasileiros por simboliza
rem nosso poder de superação e nossas esperanças,
e por estamparem no peito, iluminando de verde e
amarelo nosso orgulho coletivo, a prova inconteste do
valor do povo deste País.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra à Deputada Vanessa Grazziotin,
que falará em nome do PCdoB.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Sr. Ministro Agnelo Queiroz, nosso
querido Deputado Federal, pelo meu partido, Sr. Car
los Arthur Nuzman, Janina Chagas, atleta que faz

parte da Mesa e por meio de quem cumprimento a ju
ventude do nosso País, mulheres e homens jovens
que, diante de uma realidade às vezes tão triste, são
capazes de trazer tanta alegria para o povo brasileiro,
desde seu início, os Jogos Olímpicos trouxeram uma
mensagem clara de paz e congraçamento entre os
povos. Na antigüidade, antes do início das competi
ções, mensageiros eram enviados para anunciar por
todos os cantos o começo dosjogos, o que significa
va suspensão imediata das hostilidades entre as ci
dades-Estados e o estabelecimento de trégua em
caso de guerra.

As competições conhecidas como Olimpíadas
eram repetidas a cada 4 anos, entre os meses de ju
lho a setembro, e englobavam modalidades variadas
como exercícios do tipo espartano e testes de enduro
e força. Mais tarde, às competições, na 25" Olimpía
da, foi acrescentada a corrida de carruagens com 4
cavalos. A luta livre e o boxe formavam o pancrácio; o
salto, o lançamento de disco e de lança, a corrida e a
luta formavam o pentatlo.

Desde o início da competição valores éticos e
morais elevados moviam os competidores. As honra
rias, os memoriais, os poemas e os cantos constitu
íam-se nas principais homenagens aos vencedores.
Eles não recebiam presentes nem prêmios, troféus
nem medalhas. O símbolo de honra suprema era cor
porificado em uma coroa de ramos de oliveira. O que
movia os jogos era o sentido de unidade entre os po
vos gregos.

Algumas cidades, para receber seus atletas, de
moliam parte de suas muralhas, mostrando com esse
ato que tais homens não necessitavam de fortifica
ções para defender-se.

As Olimpíadas sobreviveram mesmo após os ro
manos conquistarem a Grécia no século 11 a.C. Os jo
gos, no entanto, continuaram até 393 d.C., quando o
imperador bizantino Theodósios os baniu por decreto.

Os Jogos Olímpicos modernos.
Na era moderna, os jogos retornam graças ao

espirito inventivo do Barão Pierre de Coubertin, em ja
neiro de 1894. Ressalvando o valor educativo dos es
portes para o homem moderno, recuperou os ideais
gregos da antigüidade, que foram simbolizados na to
cha olímpica, cuja chama usada para acendê-Ia vem
do sítio sagrado de Olímpia, onde ela é acesa por
meio dos raios do sol e, em seguida, levada por corre
dores até a cidade onde serão realizados os jogos.

No decorrer dos anos, muitas novas modalida
des foram acrescentadas. Uma delas é a maratona,
estabelecida em memória ao soldado grego que, no

---~---~~~~
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ano 490 a.C., percorreu armado os 40 quilômetros
entre a cidade de Maratona e Atenas, para levar a
mensagem de vitória contra os persas.

Participação brasileira.
O Brasil só começou a participar dos Jogos em

1920. Naquela época, o País não tinha ainda um Co
mitê Nacional, a organização era precária e o trans
porte difícil. Mesmo assim, um grupo de 29 atletas
participou, pela primeira vez, da competição Olímpi
ca. A equipe enfrentou uma viagem de quase 1 mês a
bordo do navio Curvello para chegar a Antuérpia, na
Bélgica, ocasião em que 0$ atletas do país da equipe
de tiro conquistaram 3 medalhas, entre elas o primei
ro ouro olímpico, com o Tenente do Exército Guilher
me Paraense na prova individual de tiro rápido, 25m.

Seguiram-se. participações nos Jogos Olímpi
cos deParis, em 1924, Amsterdã, 1928, Los Angeles,
1932 e Berlim, 1936, nos quais o Brasil se fez repre
sentar, ainda que sem conquistar medalhas.

Em Los Angeles o atleta Adalberto Cardoso,
inscrito pela equipe do Brasil para a prova de 10.000
metros rasos, percorreu a distância entre São Fran
cisco - onde aportou o barco que o transportava - e
Los Angeles apé. Levou 1 dia para fazer o percurso,
chegando 1Ominutos antes do inicio da prova. A his
tória tornou-se pública, e Adalberto,mesmo terminan
do a prova emúltilTlo lugar, foi aplaudido pela platéia
- que, como ele, entendeu o ideal dos Jogos Olímpi
cos: o importante é competir.

Foi também emLosAngeles que, pela primeira
vez, uma mulher latino americana participou dos Jo
gos Olímpicos: a níSldadora brasileira Maria Emma H.
Lenk Zigler, que competiu. nos 100 metros livre, 100
metros costas e 200 metrbspeito.

A tradição de congraçamento dos povos dos Jo
gos Olfmpicossófoi quebrada durante a 2' Guerra
Mundial, quando os jogos foram interrompidos nos
anos 194Q e 1944, só voltando a ocorrer em Londres,
em 1948,aihdasdlfo impa.cto da 2ª Guerra Mundial.
Na ocasião, os atletas brasileiros do time de basquete
masculino conqUistaram sua primeira medalha de
bronze.

Um dos destaques brasileiros tem sido o salto
triplo. Os feitos neste campo começaram em 1952,
com o ouro de Adhemar Ferreira da Silva, repetida a
façanha nos jogos de 1956. Tradição continuada por
Nelson Prudêncio (1968-1972) e João do Pulo
(1976-1980).

Em 1992, nos jogos de Barcelona, o vôlei mas
culino brasileiro conquistou a medalha de ouro. No
judô, Rogério Sampaio também conquista medalha

de ouro. Nas piscinas, Gustavo Borges conquista
uma medalha de prata na prova de 100 metros nado
livre.

A melhor participação brasileira se deu em
Atlanta, nos Jogos Olímpicos de 1996. Nossa partici
pação nessa Olimpíada representou um salto qualita
tivo na performance olímpica do País. Foram 15 me
dalhas: 3 de ouro, 3 de prata e 9 de bronze - um re
cordehistórico -, e boas Classificações em modalida
des como o boxe, tênis e futebol feminino. Nesses jo
gos o Brasil inscreveu 225 atletas, entre eles 66 mu
lheres, para competir em 19 modalidades. Os jogos
de Atlanta marcaram as primeiras medalhas olímpi
cas femininas da história do esporte brasileiro.

Nos últimos Jogos Olímpicos do século XX, em
Sydney, a Delegação Brasileira (composta por 205
atletas: 111 homens e 94 mulheres), se não repetiu a
marca histórica de 15 medalhas (3 de ouro) de Atlan
ta, em 1996, trouxe na bagagem 12. medalhas (6 de
prata e 6 de bronze). Mesmo semo esperado ouro, o
Brasil alcançou seu segundo melhor desempenho na
história das Olimpíadas - o que mereceu mensagem
de reconhecimento do então. Presidente do Comitê
Olímpico Internacional (COI), o espanhol Juan Anto
nio Samaranch.

Jogos Pan-Americanos de 2003, novo marco na
Participação brasileira.

No último Pan-Americano o Brasil teve seu me
lhor desempenho ha história, surpreendeu em moda
lidades em qUe não tinha grandes esperanças, e ter
minou a competição com recorde de medalhas e com
suas 2 metas cumpridas: aumentar o número de pódi
os em relação a· Winnipeg/1999 e terminar pelo me
nos na quarta colocação no quadro geral.

No total, os brasileiros conquistaram 122 meda
lhas em Santo Domingo, 21 a mais do que no Pan ca
nadense,há 4 anos. O número de medalhas de ouro
tambémfoi o maior da história do País, com 28, supe
rando os 25 de Winnipeg. "O objetivo foi obtido; óti
mo",segundo a opinião de Carlos Arthur Nuzman,
Presidente do COs. Para um melhor desempenho no
futuro, ele julga serpreciso que o Governo Federal vi
abilize uma forma de injetar mais dinheiro no esporte.

Comoazarão, o País subiuao lugar mais alto do
pódio, por exemplo, na canoagem e na patinação ar
tística. Também garantiu ouros inéditos com ohande
boi masculino e o futebol feminino.

O desempenho diversificado fez com que o Bra
sil batesse recorde em número de esportes premia
dos. Foram conquistadas medalhas em 30 das 37
modalidades disputadas - atrás apenas dos EUA, o
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mais versátil. A natação superou o desempenho de
1999 em número de medalhas. Entre os destaques
individuais, ressaltamos as participações de Gustavo
Borges, com 4 medalhas (uma de ouro). O tenista
Fernando Meligeni também brilhou ao encerrar sua
carreira com a medalha de ouro, vencendo em uma fi
nal dramática Marcelo Rios, do Chile. Destaques tam
bém para Hudson de Souza, medalha de ouro nos
5.000 metros e nos 1.500 metros do atletismo.

Nos esportes coletivos destaques para à meda
lha de ouro no basquete masculino.

Ao todo, os atletas brasileiros conquistaram 122
medalhas em Santo Domingo, sendo 28 de ouro, 40
de prata e 54 de bronze. A natação foi a modalidade
que trouxe mais medalhas para o Brasil, 21 no total,
sendo 3 de ouro. O judô foi a modalidade que con
quistou mais medalhas de ouro, com 5 judocas cam
peões. O Brasil terminou os Jogos de 2003 na quarta
colocação no quadro geral de medalhas, ficando
atrás dos Estados Unidos, primeiro colocado, com
272 medalhas (118 de ouro, 80 de prata e 74 de bron
ze); Cuba em segundo, com 151 medalhas (71 de
ouro, 42 de prata e 38 de bronze) e o Canadá em ter
ceiro, com 126 medalhas (28 de ouro, 56 de prata e
41 de bronze).

Para concluir, expresso a todos a homenagem
dos comunistas brasileiros, não só pela brilhante par
ticipação nos Jogos Olímpicos, mas pela constante e
incansável dedicação, que de tão forte é capaz de su
perar o mais difícil de todos os obstáculos: a falta de
apoio financeiro.

De nossa parte, continuaremos na luta para a
construção de um País mais solidário, mais justo.
Para isso, temos a exata compreensão da importân
cia da valorização do esporte, principalmente o Olím
pico. Temos a obrigação de lutar ao lado do Ministro
Agnelo para que, nesta Legislatura, possamos apro
var nova legislação que valorize mais o esporte e pro
picie melhores condições para todos os atletas brasi
leiros se desenvolverem.

Parabéns a todos! Viva nossa juventude! Viva o
Brasil!

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Deley, ex-cra
que do Fluminense e da Seleção Brasileira, que fala
rá pelo PV.

O SR. DELEY (PV-RJ. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, na condição de
primeiro ex-atleta a chegar a esta Casa, apelo para
V.Exa. a fim de que me conceda pelo menos mais 1

minuto. Sei que deverá ser generoso, pois a história
lembra V.Exa.como o maior centroavante universitác

rio que Pernambuco já teve. (Palmas.)
Cumprimento nosso querido Ministro e amigo

Agnelo Queiroz, que, como já foi dito - não tenho a
menor dúvida -, fará história no Ministério do Esporte,
aliás, é o que S.Exa. já está fazendo. E com certeza,
nós, da bancada do esporte da Câmara dos Deputa
dos, lhe daremos todo apoio. Cumprimento, também,
nosso Presidente Arthur Nuzman, que, a exemplo de
Pelé, tornou-se referência no mundo na área dos es
portes; o Sr. Coaracy Gentil Nunes Filho, que repre
senta todos os presidentes de confederações; o Sr.
Hermes Magalhães, que foi Chefe da Delegação do
Pentacampeonato; meu grande amigo Branco - jun
tos tivemos muitas alegrias no Fluminense -, pois é
sempre um grande prazer revê-lo, é um amigo que
trago dentro do meu coração; cumprimento todos os
atletas por intermédio do meu conterrâneo e amigo
Tiago Vilela, que vi criança, sua mãe, Rose, Secretá
ria de Esporte, substituiu-me em Volta Redonda; en
fim, cumprimento as Sras. e os Srs. Deputados.

Sr. Presidente, a homenagem que está Casa
presta aos nossos atletas é muito linda, mas devo
lembrar matéria publicada ontem no jornal O Globo:
Heróís voltam à reaNdade.

Conversava com o Presidente Nuzman, na qua
lidade de ex-atleta, e lhe pedia apoio no sentido de
que vocês, que hoje são atletas, mas amanhã serão
ex-atletas, se juntassem a nós, não para cobrar do
Presidente Lula, que tem demonstrado a coragem ne
cessária para fazer grandes mudanças neste País,
mas para sensibilizá-lo no que diz respeito à necessi
dade urgente de aprovarmos a lei de incentivo fiscal
para o esporte. (Palmas.)

Todos têm de ser responsáveis por essa mu
dança. E nós, Deputados Federais, precisamos mu
dar a cara do Orçamento, para gerar recursos no sen
tido de que o esporte seja o grande instrumento social
e econômico deste País. Para quem não sabe, o es
porte é o terceiro grande negócio no mundo, e o nos
so País não pode ficar fora desse processo.

Ao terminar, deixo a seguinte mensagem para
nossos atletas: foi muito bonito o Pan, mas temos os
Jogos Olímpicos o ano que vem. Então, moçada,
"pau na máquina".

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O

Deputado Ivan Ranzolin informou-me que se nossos
homenageados não saírem logo, terão apenas 15 mi-
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nutos para o almoço oferecido pela Câmara dos De
putados.

Tendo em vista que a Deputada Mariângela Du
arte se pronunciou pelo PT, o maior partido da Casa,
é o partido do Presidente da República e do Presiden
te da Câmara dos Deputados, grande homem público
do Pafs, passo a palavra, pela ordem, às Deputadas
Maria do Rosário e Janete Capiberibe, que dispõem
de um minuto cada, em homenagem às mulheres.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ex
presso nosso carinho a todos que compõem a Mesa,
ao Sr. Ministro, àqueles que estiveram à frente dessa
Delegação e aos atletas, a quem dou nosso abraço.
Vocês percebem oentusiasmo que estão conferindo
à Câmara dos Deputados, pois sabemos o quanto de
determinação, sacriffcio e disposição existe na atua
ção decadà um.

Desejo que este seja um momento de homena
gem àjt.Nentude e aO povo brasileiro e que chegue a to
dos os lugares do Brasil. Não há dúvida de que vocês
representamtodosaqueles que estão nas comunida
des, nasfélvelas, nas vilas empobrecidas, nas escolas
de todo tipo, de todas as classes, de tOdas as etnias.

O e~porte tem o potencial de nos reunir, e temos
plena esperança de que, na medida em que tenhamos
mais esporte e alegria, mais brincadeira com o espor
te, mais Elsc61as vi~culadas ao esporte, teremos tam
bém .melhores desempenhos no espdrte-competição,
no atletismo de modo geral, em todos os esportes com
os quais concorremos em âmbito internacional.

Que as medalhas sejam a homenagem a vocês
e a todos Os brasileiros e brasileiras que se alegram
com as vitórias obtidas em nome do Brasil. Que este
novo momento de avanço das equipes permanentes,
momento de uma nç>va política, dê o passo certo para
qUElO 8rasiJseja, do ponto de vista internacional, do
tamanho da nOS$agente.

Um grandea~raço do PT e também da bancada
feminina que nos delegou o privilégio de aqui nos ex
pressar, porque asmulheres brasileiras, as mães do
Brasíl,e c~rtamenteasmães de vocês, estão absolu
tamente f~lizesc~m suas conquistas, pois acreditam
na juventude ~ sab~m que poderemos sempre mais a
partir das vitórias q~eformos amealhan~o nos nos
sos cami.rih~s. (Palmas.)

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra aDeputada Janete Capiberibe, pela ordem.

A SRA. JANéTE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela
ordem. SElm r~visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.
Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, demais compo-

nentes da Mesa, jovens campeões brasileiros que
nos deram muita alegria nos Jogos Pan-Americanos,
minha saudaçãO a todos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje ve
nho a essa tribuna dividir minha alegria e meu entusi
asmo com todos os meu pares presentes. O Amapá
está em festa.

Jàder de Souza,. do Amapá, foi uma das gran
des revelações da natação brasileira nos Jogos
Pan-Americanos realizados em Santo Domingo. Ele
trouxe para todos os brasileiros e para o povo do
Amapá, junto com nossos melhores nadadores, a
medalha de ouro conquistada no revezamento 4 por
100. Ele é o segundo melhor nadador do Pafs nos
100 metros livre, atrás de Gustavo Borges, e nos 50
metros livre, atrás de Fernando Scherer.

Aos 21 anos, negro, 1,93 metros e 90 quilos, Ja
der foi descdberto. por Coaracy Nunes Filho, Presi
dente da Confederação Brasileira de Desportos
Aquáticos, na Copa Norte"Nordeste de 2001, na Pa
rafba, inspirado, qUem sabe, no primeiro Governador
do Amapá, seu tiojan~ry GeDti.1 Nunes, e seu pai,
ex-Deputado Federal peloArnapá, e no seu primeiro
treinador Sflvio e toda a equip~ do Departamento de
Desporto e Lazer do Amapá que o estimulou a perse
verar ná natação.

E isso sófoi possível porque o Governo do Esta
do do Amapá, durante o Governo Capiberibe, decidiu
investir nesse maravilhoso atleta e o patrocinou. Ja
der, que nadava e treinava com todoafincoempisci
na pública no Amapá, teve á oportunidade dada pelo
Governo, ao ser contratado pará ser meu assessor e
recebersalário, de se dedicar ao seu esporte favorito:
a natação.

Isso demonstra a necessidade do Governo Fe
deral criar políticas públicas para que todas as crian
ças e jovens tenham acesso e sejam incentivados ao
esporte dentro das escolas. Éa partir dos esforços
dos profissionais de educação ffsica e do desporto
que surgem grandes talentos em nosso País, como é
o caso de Jader.

Nascido em Macapá, Jader é de famflia humil
de. O pai é torneiro. mecânico e a mãe, dona de casa.
É o caçUla de6irmãos. Começou a nadar aos 6 anos,
sempre treinando em piscinas públicas no nosso
Estado. Jader é o exemplo vivo de que mais cam
peões podem voltar para o Brasil incentivados e pa
trocinados pOr polfticas públicas de apoio ao esporte
brasileiro.

Parabéns Jader! Parabéns a sua famflia! Para
béns a toda a equipebrasileira! Parabéns brasileiros!
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Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Elimar Máxi
mo Damasceno, representando o PRONA.

O SR. ElIMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, autoridades presen
tes, o Brasil voltou dos Jogos Pan-Americanos com o
melhor resultado de sua história, garantindo 14 vagas
olímpicas.

Muitos acham que o esporte é uma atividade de
menor importância num País como o nosso, com tan
tos e tão graves problemas. Ora, esse é um engano
comum. O esporte não deve ser visto apenas como
competição de vaidades, mas também como forma
ção de caráter, educação, saúde e socialização.

A vitória de nossos atletas é um estímulo ao de
senvolvimento físico e intelectual de nossas crianças
e adolescentes. Eis a importância de lutarmos para
que o Brasil sedie o Pan de 2007 com sucesso; e que,
depois, o Rio abrigue as Olimpíadas de 2012. Final
mente, esperamos que o Brasil acolha, enfim, a Copa
do Mundo de futebol de 2014.

Tais eventos representam a chance de remode
lar nossa infra-estrutura esportiva e mesmo as metró
poles que vão sediar os jogos. Representam a capa
citação de recursos humanos, a atração da mídia
mundial, do turismo e de grande volume de recursos
financeiros.

Por mais defeitos que o atual Governo tenha - e
são muitos -, é elogiável a perspectiva adotada para
o esporte, visto agora como instrumento de inclusão
social de crianças e adolescentes. Podemos reclamar
de muita coisa, mas com certeza apoiamos a visão do
Ministro Agnelo Queiroz: o esporte como área priori
tária na política social.

A existência do Ministério do Esporte, em si, já é
um dado positivo. Hoje, há vinte vezes mais recursos
para os comitês olímpico e paraolímpico do que havia
anteriormente, pois 2% do faturamento bruto das lote
rias federais agora são destinados ao esporte.

Pela primeira vez, não houve a permanente dúvi
da: se haveria, ou não, recursos para mandarmos nos
sos atletas aos jogos. O que significou tranqüilidade,
quantidade e competitividade de nossos atletas. Não foi
à toa que, em 2003, conseguimos bons resultados. A
garantia de verbas pesou, com certeza, no fato de ter
mos superado as expectativas, conquistando 122 me
dalhas: 2Bde ouro, 40 de prata e 54 de bronze.

Dentre as 5 maiores forças esportivas do conti
nente, o Brasil foi a única que aumentou seu número de

vitórias. Mas ainda muito longe do primeiro colocado, os
Estados Unidos, com aproximadamente 4 vezes mais
medalhas de ouro e o dobro de medalhas de prata.

Antes de 2003, o melhor campeonato para o Bra
sil fora o de 1963, em São Paulo: 14 ouros, 20 pratas e
18 bronze, deixando-nos em segundo lugar na classifi
cação geral, atrás apenas dos Estados Unidos.

Ora, teríamos obrigação de manter esse segun
do lugar; afinal, somos a segunda economia e a se
gunda população das Américas. Falta-nos, como exis
te nos Estados Unidos e no Canadá, uma política go
vernamental de inclusão dos esportes nas escolas.

Foi muito conveniente o apoio das estatais ao
esporte; não só para o esporte, mas também para
elas, que se beneficiaram da exposição de seus no
mes. E isso convém até mesmo para a iniciativa pri
vada. Veja-se o caso da MRV Engenharia, uma das
maiores do País. Para cada milhão de reais investido
no time de vôlei MRV/Minas, a empresa tem um ga
nho de 3 a 5 vezes maior em publicidade. Ou seja:
precisaria investir muito mais em mídia impressa ou
televisiva para expor sua marca ao mesmo número
de potenciais consumidores.

Veja-se, também, o caso da Pepsi-Cola. Sua
participação no mercado paulista aumentou em 7%
desde que a marca foi estampada na camisa dos jo
gadores do Corinthians.

Temos no esporte, portanto, além de tudo, uma
fonte de recursos e dinamização da economia, ou de
programas que o Governo queira estimular.

Louvamos, portanto, a existência da MRV
Engenharia, da Pepsi-Cola, da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, do Banco do Brasil e outras
que estão engajadas na parceria de incentivo aos
nossos adolescentes rumo ao esporte.

Por tudo isso, o fato de que 60% dos 478 integran
tes da Delegação Brasileira tenham voltado com uma
medalha no peito, significa a oportunidade de transfor
mar seu exemplo em inspiração para milhões de jovens
que, desiludidos, voltam-se hoje para as drogas, para a
criminalidade ou para o fanatismo religioso.

O PRONA, através do seu Líder, Deputado
Enéas, parabeniza os 288 atletas premiados pelas
suas conquistas, bem como a Comissão Técnica, e
espera que estes Jogos Pan-Americanos sejam o iní
cio de uma nova história para o esporte brasileiro.

Que Deus abençoe nossas crianças, nossos jo
vens e nosso esporte, a fim de nos trazer muitas alegrias.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Antes de encerrar, quero, em nome do Presidente
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João Paulo Cunha e de todos os que fazem a Câmara
dos Deputados, agradecer aos ilustres companheiros
dos diferentes partidos o comparecimento a esta ses
são de homenagem sincera que o Poder Legislativo,
a Casa do povo, presta àqueles que se destacaram
nos diferentes esportes, numa demonstração da po
tencialidade e da grandeza do nosso Pa[s.

Meus parabéns a todos. Que Deus os acompa
nhe. Continuem praticando esporte sadio para que,
nos próximos Jogos Pan-Americanos e Ol[mpicos, o

Brasil tenha hasteado seu pavilhão de Ordem e Pro
gresso, trabalho e grandeza.

Meus cumprimentos a todos.

v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 9
minutos.)

Ata da 191 ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 17 de setembro de 2003

AMAZONAS

ÁTILA UNS PPS
CARLOS SOUZA PUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARAPSDB

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente Inocêncio Oliveira,
1º Vice-Presidente Carlos Nader, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno.

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ L1MAPP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 14

ÀS 13 HORAS E 14 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Confúcio Moura
João Caldas

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PUPSL
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL PUPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 5
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EDUARDO VALVERDE PT
MIGUEL DE SOUZA PL PLlPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃOTOTAPP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
MAURíCIO RABELO PLlPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
ELlSEU MOURA PP
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PP
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PLlPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
INÁCIO ARRUDA PCdeB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT

LÉO ALCÂNTARA PSDB
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
Total de Ceará: 19

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdeB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIO SÁ PTB
NÉLlO DIAS PP
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLlPSL
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PUPSL
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
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MARCOS DE JESUS PL PUPSL
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES.PTB
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

BENEDITODE LIRA PP
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL PUPSL
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA 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: 27

MINAS.GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSC
CARLOS WILLlAN PSC
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDMAR MOREIRA PUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS

GILMAR MACHADO PT
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PTB

JOÃO MAGNO PT

JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB

JÚLIO DELGADO PPS

LAEL VARELLA PFL

LEONARDO MATTOS PV

LEONARDO MONTEIRO PT

L1NCOLN PORTELA PUPSL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP

MARIA DO CARMO LARA PT

MÁRIO ASSAD JÚNIOR PUPSL
MÁRIO HERINGER PDT

MAURO LOPES PMDB

NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT

OSMÂNIO PEREIRA PTB
PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 39
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SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ARLINDO CHINAGLlA PT
BISPO WANDERVAL PUPSL

RIO DE JANEIRO

ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PUPSL
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
DELEY PV
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDOLOPESPMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PUPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MOREIRA FRANCO PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
REINALDO BETÃO PL PUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTOJEFFERSONPTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PMDB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 29

EspíRITO SANTO CARLOS SAMPAIO PSDB

IRINY LOPES PT DELFIM NETTO PP
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB DEVANIR RIBEIRO PT
MANATO PDT DIMAS RAMALHO PPS
MARCELlNO FRAGA PMDB DA. EVILÁSIO PSB
MARCUS VICENTE PTB DR. HÉLIO PDT
NEUCIMAR FRAGA PUPSL DR. PINOTTI PMDB
NILTON BAIANO PP EDNA MACEDO PTB
Total de Espírito Santo: 7 ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA

GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VALDEMAR COSTA NETO PUPSL
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
Total de São Paulo: 45

MATO GROSSO
CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PL PLlPSL
Total de Mato Grosso: 5
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DISTRITO FEDERAL
ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFl
MANINHAPT
SIGMARINGA SEIXAS PT
WASNV DE ROURE PT '
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS
BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
PEDRO CHAVES PMDB
ROBERTO BALESTRA PP
RUBENSOToNI PT
SANDRO MABEL PL PLlPSL
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILo ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBETPT
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DAPRINCESA PL PUPSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
ORA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PMDB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULV PSDB
MOACIR MICHELEno PMDB
NELSoNMEURER PP
OLIVEIRA FILHO PL PUPSL
OSMAR SEHRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

ADEloR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LUCI CHolNACKI PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
ZONTAPP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PREnO PT
ARV VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARToRI PMDB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MILTON CAROlAS PTB
oNVX LoRENZoNI PFL
ORLANDO DESCoNSI PT
OSVALDO BloLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
PoMPEo DE MAnOS PDT
VEDA 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 359 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.



47918 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

11 - LEITURA DA ATA

O SR. PAUDERNEY AVELlNO, servindo como
2° Secretário, procede à leitura da. ata da sessão an
tecedente, 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.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be
nevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, logo mais, às 17 horas, no nossoEspa
ço CuUural, o jornalista cearense Lustosa da Costa lan
çará seu mais recente livro, intitulado Sobral, Cidade de
Cenas Fortes, dando seqüência, assim, a uma marcan
te trajetória literária que lhe há garantido o respeito e a
admiração da crítica especializada.

Identificado com a história e os costumes da
Princesado Norte, o escritor rememora fatos marcan
tes da vida daquela metrópole, na qual viveu sua in
fância e juventude, o que lhe permite, agora, abordar
reminiscências imperecíveis, relatadas de maneira
minuciosa e precisa.

Em Fortaleza, no início do mês, em uma concorri
da noite de autógrafos, no Ideal Clube, foi fe~o o lança
mento da obra, com a presença de quase mil convida
dos, numa festa que teve a originalidade de ser o autor
o próprio apresentador de seu magnífico trabalho.

As primeiras referências a Sobral, Cidade de
Cenas Fortes foram as mais encomiásticas, num tes
temunho do talento fulgurante do ilustre escritor, que
já brindara o público ledor com outros trabalhos, de
repercussão assemelhada.

Agora, em plena Capital da República, Lustosa
da Costa, com a presença de numerosos amigos que
se deslocaram do Ceará paraesta tarde festiva, esta
rá autografando o alentado livro, na presença, inclusi
ve, do Ministro da Integração Nacional Ciro Gomes e
do Prefeito sobralense Cid Gomes, numa comprova
ção do prestígio de que desfruta Francisco José Lus
tosa da Costa nos círculos políticos, administrativos,
sociais e literários do·Distrito Federal.

Como seu antigo companheiro em múltiplas ati
vidades, entre as quais a político-partidária, quando
teve ele saliente participação na luta pela normaliza-

ção político-institucional do País, entendi de meu de
ver registrar o evento na tribuna da Câmara, como ho
menagem a um homem que há sabido honrar as nos
sas mais caras tradições culturais.

A Academia Brasiliense de Letras, a que perten
ce, como uma de suas figuras estelares, também
co-patrocinará o lançamento, testemunhando a in
questionável competência do laureado conterrâneo.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna, nesta opor
tunidade, para informar que o Ministério Público Fe
deral requisitou uma ampla auditoria em todos os
convênios celebrados pelo Governo Federal com a
Prefeitura Municipal de João Pessoa, nos últimos 8
anos e o bloqueio de todo e qualquer repasse de re
cursos federais ao Município, decorrentes de convê
nios e contratos de repasse, até a conclusão das in
vestigações.

Correspondência nesse sentido, datada de 26
de agosto de 2003, foi enviada aos órgãos federais,
entre os quais FUNASA e Caixa Econômica Federal,
assinada pelos Procuradores da República Antonio
Edílio Magalhães Teixeira, Fábio George da Cruz Nó
brega, Werton Magalhães Costa e Duciran Van Mar
seno Na auditoria, de acordo com a recomendação,
devem ser analisados todos os procedimentos de lici
tação e contratação, incluindo aditivos, sub-rogações
e cessões.

A medida foi motivada por procedimento em cur
so na Procuradoria da República, desdobrado do Pro
cesso nº 1.24.000.000651/2001-00, onde se levanta
dados a respeito de irregularidades na aplicação de
recursos públicos federais, conveniados e repassa
dos ao Município de João Pessoa. Até o momento, já
foi possível constatar que o Município não se valeu,
em todos os casos até agora analisados, do instituto
da licitação como requisito prévio para contratação de
empresas que executaram obras decorrentes de con
vênios e contratos de repasse celebrados com a
União.

Como fundamento para a contratação direta,
valeu-se o Prefeito de João Pessoa, Cícero de Luce
na Filho, do PSDB, de uma licitação ocorrida no ano
de 1991 (Concorrência Pública 6/91), que resultou no
Contrato nº 3/92, onde a empresa COESA - Comér
cio e Engenharia Ltda.,. que tem como sócia, dentre
outros, a Empreiteira OAS, ficou encarregada de exe
cutar "obras de infra-estrutura urbana em diversos
bairros de João Pessoa" pelo prazo de 300 dias úteis
a partir da primeira ordem de serviço, ou seja, todas
que viessem a ocorrer nesse período.

~~~~----- ------- -----~~- ---~-------

~~- -- --~ - --
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Em seguida, o referido contrato foi alterado di
versas vezes, tanto para prorrogar o prazo da contra
tação como para alargar o objeto e elevar o valor pac
tuado, de forma a abranger outras obras que não se
enquadravam no período liCitado e na denominação
genérica "obras de ·infra-estrutura urbana".

Ou seja, houve uma licitação, seguida de.con
tratação,.sem objeto determinado, utilizada para toda
e qualquer obra de infra-estrutura que·se realizasse
em João pessoa no período de 300 dias úteis. Ato se
guinte, ainda se alterou o contrato, por mais de uma
vez, para alargamento do prazo, do objeto e do valor,
quejá eramamplo~,de forma que tudo fosse abrangi
do, e licitação nenhuma mais fosse realizada na Capi
tal paraibana.

Em cúri1plemento, a COESA, que detém o direi
to de executar todas as obras, de qualquer natureza,
em João Pessoa, desde o ano de 1992, fez diversos
"termos dê cessão" do úbjeto do Contrato nº 3/92 - al
terado várias vezes - a outras empresas, assimo fa
zendo na medida em que novos convênios ou contra
tos de repasses eram celebrados com a União.

Em to convênios e contratos de repasse com a
União, constatou-se., atéo momento, que a Prefeitura
de Júão Pessoa não realizoulicitação para contrata
ção de obras/serviços,. utilizando-se do Contrato nº
3/92 e suasdiversas alterações, assim como das vári
as cessões dele d~qorrentes,Qeneficiando as empre
sas COJUDA, L1NK, PLENA eCONORT, além de ou
tras que foram, também, b~l1eficiadascom termos de
cessão, bpdando elem~ntaresprincípios da adminis
traçãopú~ljca e normas que regem às contratações
pelo PoderPúblico.

A soniá dús valores envolvidos apenas nos con
vêniosecontratos de repasse (1 convênio e 9 contra
tos de rep~~se.cú~ a Caixa Econômica Federal e
EMBHATUR) , assinados entre. 1998 e 2001, é de
R$33.653.718,44 (trinta etr.ês milhões, seiscentos e
cinqüehtéSl~trêsmil, setecentose de.zoito reais e qua
rentae quatrocentavos); e nenhuma das contrata"
çõesfoi precedida de proce~sode licitação.

É uma situação muito grave, que viola a Consti
tuiçã6Fêdéral, a Lei nº 8.666/93, especialmente os
arts. 57 .~78, VI,ec.s princípios da adrninistração pú
blicél' atentando frontalmente a legalidade, a impes
soalidade €f a moralidade administrativas. O Tribunal
de Contas da União já tem vários precedentes contra
os expedientesutili;i!:ados pel() atual Prefeito de João
Pessoap~raSElfar-$e90 necessário processo de Iici
tação,a exemplo da Súmula 177, que reza:

':4 defíniçã6precisa e suficiente do objeto licita
do constitui regra indispensável da competição, até

mesmo como pressuposto do postulado de igualdade
entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da
publicidade, que envolve o conhecimento, pelos con
correntes potenciais das condições básicas da licita
ção, constituindo, na hipótese particular da licitação
para compra, a quantidade demandada em uma das
especificações mínimas e essenciais à definição do
objeto do pregão".

Por tudo isso é que os procuradores requisita
ram "instauração de tomada de contas especial, nos
termos do art. 8° da Lei nº 8.443/92 e 148 da Resolu
ção TCU 15/93, de fúrma a. se fazer uma ampla e
completa auditoria em todos os convênios celebrados
entre os órgãos federais e o Município de João Pes
soa, nos últimos 8 anos, analisando todos os procedi
mentos de licitação e contratação, incluindo aditivos,
sub-rogações .e cessões, e, ainda que, de imediato,
sejam adotadas providências com o fim de bloque
ar/impedir todo e qualquer repasse de recursos fede
rais ao Municípío de João Pessoa, decorrentes de
convênios e de contratos de repasse, até que seja
concluída a auditoria gue ora se requisita, através de
registro no Cadastra de Convênios no SIAFI".

A seguir, um histórico do que jáfoi apurado pela
Procuradoria da República em relação aos aditivos e
cessões do Contratohº 3/92.

Em 16 de setembro de 1991 foi homologada a
Concorrência Pública nº 6/91, no valor de
CR$11.892.058.722,21 (onze bilhões, oitocentos e
noventa e dois milhões, cinqüenta e oito mil, setecen
tos e vinte e dois cruzeiros e vinte e um centavos), em
que a COESAganhou o direito de executar "as obras
de infra-estrUtura urbana em diversos bairros de João
Pessoa", semespecificar quais úbras e quais bairros;

Ern 13 demâlbde 1992, foi assinado o Cúntrato
nº 3/92 com a COESA, lio valúràcima referido, para a
realização das ()bras de infra-estrutura que viessem a
ocorrer no prazo de 300 dias úteis, contados da pri
meira ordem de serviço;

Em 4 de seternbro de 1992, foi expedida a pri
meira ordem de serviço autorizando a COESA a exe
cutar os serviços de drenagem e pavimentação no
acesso ao conjunto Ernany Sátyro e na favela Ernany
Sátyro;

Em seguida foi feito o primeiro Termo Aditivo,
sem data no docüménto, adjudicando à COESA a
ampliação do sistema de esgotamento sanitário dos
conjuntos Ernesto Geisel e Esplanada;

Em 15 de março de 1993, foi feito o segundo
Termo Aditivo; a.lterando cláusula dasNormas de Me
dições e Pagamentos;
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Em 13 de agosto de 1993, foi feito o terceiro Ter
mo Aditivo, onde se adiantou e consolidou os quanti
tativos de serviços destinados à ampliação do siste
ma de esgotamento sanitário dos conjuntos Ernesto
Geisel, Funcionários I e 11 e Esplanada I e li, aditan
do-se o valor do contrato em Cr$1.238.369.284,44; fi
xou, ainda, novo prazo, de 480 dias, para a execução
das obras e serviços;

Em 1994, foi feito o quarto Termo Aditivo, alte
rando o valor do contrato de Cr$13.130.428.006,65
para URV 45.436.208,28;

Em 3 de janeiro de 1996, foi feito o quinto Termo
Aditivo, onde se estabeleceu nova planilha orçamentá
ria;

Em 1 de junho de 1996, foi feito o sexto Termo
Aditivo, alterando-se serviços, quantitativos e preços;

Em 30 de setembro de 1996, o sétimo Termo
Aditivo, prorrogando em 180 dias o prazo de execu
ção das obras;

Em 6 de junho de 1997, o oitavo Termo Aditivo,
onde se aditou o item Grupo Gerador à planilha orça
mentária e prorrogou em 180 dias o prazo para exe
cução;

Em 19 de abril de 2002, o nono Termo Aditivo,
em que se acresceu, remanejou e suprimiu serviços,
reajustou os preços, passando o valor do saldo con
tratual (retirando-se o valor cedido à COJUDA- como
se verá adiante) para R$52.930.933,59, e prorrogou o
prazo de execução de obras;

Em 26 de novembro de 2002, o décimo Termo
Aditivo, onde se acresceu, remanejou, suprimiu servi
ços e prorrogou o prazo contratual; o valor do saldo
contratual (retirando-se os quantitativos cedidos à
CONORT e à L1NK) passou para R$39.930.933,59;

Em 23 de janeiro de 2003, o décimo primeiro
Termo Aditivo, que, em atendimento a recomendação
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, supri
miu itens de serviços acrescidos indevidamente no
nono Aditivo e alterou o saldo contratual;

Instrumento particular de cessão parcial de dire
itos e obrigações da COESA para a COJUDA - Cons
trutora Julião Ltda., em 23/3/1999, no valor de
R$6.000.000,00, relativo à execução de melhorias
em vias de transporte coletivo urbano, interligação
das Avenidas Ayrton SennalTancredo Neves/Barreto
Sobrinho e implantação de acesso ao conjunto Padre
Ibiapina;

Primeiro Aditivo ao Termo de Cessão para a
COJUDA, em 29/3/1999, com realinhamento de pre
ços unitários, remanejamento e acréscimo de itens e
quantitativos, estabelecendo prazo de 365 dias para

execução das obras e alterando o valor da cessão
para R$ 5.999.999,56;

Segundo Aditivo ao Termo de Cessão para a
COJUDA, em 15/10/1999, em que se acresceu, supri
miu e remanejou serviços, sem alteração de valor e
prazo;

Terceiro Aditivo ao Termo de Cessão para a
COJUDA, em 3/2/2000, onde se realinharam preços
unitários, remanejou e acresceu itens e quantitativos,
prorrogou o prazo em 365 dias e alterou o valor da
cessão para R34.6ü1.653,69;

Quarto Aditivo ao Termo de Cessão para a
COJUDA, em 24/5/2000, em que se acresceu e supri
miu serviços, sem alteração de valor e prazo - acres
centou-se serviços de instalação elétrica e de sistema
elétrico/hidráulico ornamental, não previstos na Con
corrência 6/91;

Quinto Aditivo ao Termo de Cessão para a
COJUDA, em 3/7/2000, onde se reajustou o preço com
base no INCC, passando o valor para R$37.866.959,83;

Sexto Aditivo ao Termo de Cessão para a
COJUDA, em 18/8/2000, em que se acresceu e supri
miu serviços, sem alteração de valor e prazo - acres
centou-se serviços de execução de ciclovia, não pre
vistos na Concorrência 6/91 ;

Sétimo Aditivo ao Termo de Cessão para a
COJUDA, em 31/10/2000, em que se acresceu e su
primiu serviços, sem alteração de valor e prazo;

Oitavo Aditivo ao Termo de Cessão para a
COJUDA, em 3/3/2001 , onde se acresceu e suprimiu
serviços; o valor global passou para
R$34.163.066,17 (retirou-se o valor cedido à constru
tora PLENA) e prorrogou o prazo em 360 dias;

Nono Aditivo ao Termo de Cessão para a
COJUDA, em 17/8/2001, onde se procedeu alinha
mento de preços e acresceu novos serviços. O valor
global passou para R$38.462.954,84;

Instrumento particular de cessão parcial de dire
itos e obrigações entre a COJUDA e a Construtora
PLENA Ltda., em 23/11/2000, no valor total de
R$3.703.893,65 (base março de 2000), relativo à
execução dos serviços de urbanização e iluminação
da orla marítima de João Pessoa;

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão
para a PLENA, em 4/5/2001 , onde se acresceu, supri
miu e remanejou serviços e prorrogou o prazo por
mais 90 dias úteis;

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cessão
para a PLENA, em 19/7/2001, onde se acresceu, su
primiu e remanejou serviços e prorrogou o prazo por
mais 90 dias úteis;
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nº

Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão
para a PLENA, em 28/11/2001 , onde se prorrogou o
prazo por mais 90 dias úteis;

Instrumento particular de cessão parcial de direi
tos e obrigações da COESA para a CONORT - Cons
trutora Nordeste Ltda., em 10/5/2002, no valor de
R$1 0.000.000,00 (base março de 2002), relativo à exe
cução de terraplanagem e pavimentação asfáttica;

Instrumento particular de cessão parcial de dire
itos e obrigações da COESA para a LINK - Engenha
ria, Indústria e Comércio Ltda., em 30/9/2002, no va
lor de R$3.000.000,00 (base março de 2002), relativo
à urbanização da orla marítima de JoãoPessoa.

Adiante, a relação de convênios e contratos de
repasse com a União em que o Ministério Público Fe
deral já constatou, até o momento, que a Prefeitura
Municipal de João Pessoa não realizou licitação para
a contratação de obras e serviços, utilizando-se do
Contrato nº 3/92, e suas diversas alterações, assim
como das várias cessões dele decorrentes, benefici
ando as empresas COJUDA, UNK, PLENA e
CONORT, além de outras que foram, também, bene
ficiadas com Termos de Cessão, burlando elementa
res princípios da administração pública e normas que
regem as contratações pelo Poder Público. São os
seguintes:

Convênio nº 91/2000, celebrado em 29/6/2000
coma EMBRATUR,no valor de R$6.194.444,44, cujo
objetoera a urbanização de áreas de interesse turísti
co, constando de pavimentação das vias, implanta
ção deciclovias e calçadões, além da melhoria do sis
tema de iluminação ornamental no Município de João
Pessoa;

Contrato de repasse nº
68740-83/98/MPO/CAIXA, celebrado em 28/12/1998
com a Caixa Econômica Federal, no valor de
R$2.749.491 ,00;

Contrato de repasse nº
91965·44/99/SEDU/PRlCAIXA, celebrado em
29/12/1999, coma Caixa Econômica Federal, no va
lor de R$5.800.000,00;

Contrato de repasse nº
128335-33/2001/SEDU/CAIXA, celebrado em
31/12/2001, com a Caixa Econômica Federal, no va
lor de R$408.000,00;

Contrato de repasse nº
134034-18/2001/SEDU/CAIXA, celebrado em
31/12/2001, com a Caixa Econômica Federal, no va
lor de H$3.406.800,00;

Contrato de repasse
135887-'69/2001/SEDUlCAIXA, celebrado em

31/12/2001, com a Caixa Econômica Federal, no va
lor de R$1.020.000,00;

Contrato de repasse nº
135575-94/2001/SEDU/CAIXA, celebrado em
31/12/2001, com a Caixa. Econômica Federal, no valor
de R$1.060.800,00;

Contrato de repasse nº
125460-08/2001/SEDU/CAIXA, celebrado em
14/12/2001, com a Caixa Econômica Federal, no va
lor de R$9.183.674,00; e

Contrato de repasse nº
132872-25/2001/EMBRATUR/CAIXA, celebrado em
31/12/2001 com a EMBRATUR, no valor de
R$3.060.000,00.

Asoma dos valores envolvidos apenas nos con
vênios e contratos de repasse acima (1 convênio e 9
contratos de repasse) é de R$ 33.653.718,44 (trinta e
três milhões, seiscentos e cinqüenta e três mil, sete
centos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos).
Nenhuma das contratações foi precedida de proces
so de licitação.

Apelo à Controladoria-Geral da República para
que aja rapidamente, seguindo as recomendações do
Ministério Público Federal, até para que o Município
de João Pessoa não fique prejudicado.

Peço ao Dr - Waldir Pires que aja com a mesma
serenidade e firmeza com que o Programa Corrupção
Zero tem agido nos pequenos Municípios, dando pro
va desse trabalho também numa grande Prefeitura,
para mostrar que os direitos e os deveres são iguais
para todos.

O 5R. PAUDERNEY AVELlNO (PFL- AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ontem teríamos uma reunião na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção, mas ela não aconteceu em função de solicitação
do Presidente João Paulo Cunha. A reunião contaria
com a presença do Ministro do Planejamento, Guido
Mantega, para discutir o Orçamento da União de
2004 e o Plano Plurianual.

Sr. Presidente, foi·marcada para hoje a reunião
que deveria ter sido realizada ontem. Esperamos, an
siosamente, que o Ministro compareça, porque, bus
cando ver o conteúdo do Orçamento da União de
2004 e do Plano Plurianual, ficamos estarrecidos,
pois os recursos prometidos pelo Governo aos Go
vernadores dos Estados, em negociações nesta
Casa, não estão previstos no Orçamento da União. E
mais, não há dotação orçamentária para o Fundo de
Desenvolvimento Regional, criado para programas
de desenvolvimento - de desenvolvimento, vejam
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bem - a serem executados pelos Estados, conforme
prevê a emenda aglutinativa. Se o Governo não reti
rar como financiamento, como é que os Governado
res vão executar como desenvolvimento?

O Sr. Ministro do Planejamento tem de respon
der a essas e a outras perguntas, de importância fun
damentai não só para a conclusão da votação da re
forma tributária nesta Casa, como também para a tra
mitação da matéria no Senado Federal e a constru
ção do próximo Orçamento.

E não só o Orçamento tem defeitos e vícios.
Nunca foi feito no Brasil um Plano Plurianual com
esse nível de detalhamento, só conhecido na antiga
União Soviética, quando do regime totalitário.

O Sr. Ministro deverá vir hoje responder a essas
indagações e a muitas outras.

ASRA. LÚCIA BRAGA (PMN - PB. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o que me traz a esta tribuna é uma preocupação com o
idoso, uma preocupação que começa a emergir na so
ciedade brasileira em grau maior neste ano que a Igre
ja Católica denomina de Ano Internacional do Idoso.

Esse cuidado revelou-se de modo especial na
Casa com a aprovação do Estatuto do Idoso, o PL nº
3.561-A, de 1997, admirável conquista deste Parla
mento.

No entanto, informações da imprensa e denún
cias várias, como o enfoque dado ao tema na novela
Mulheres Apaixonadas, do autor Manoel Carlos, mos
tram-nos o quanto a realidade do idoso ainda é peno
sa. Ele sofre maus-tratos e discriminação até da pró
pria família. Daí a relevância social do projeto que ora
apresentamos, para instituição do Disque-Idoso, pro
grama que tem a finalidade de atender denúncias de
maus-tratos e violência. Esse projeto complementa o
Estatuto do Idoso, que não contemplou a idéia de a
denúncia poder ser feita por meio de telefonema.

Vou ler o projeto, para que nossos pares se sin
tam compromissados com a aprovação da matéria,
de grande importância social.

"O Congresso Nacional decreta:
"Art. 1º. Fica instituído o Programa Dis

que-Idoso, com a finalidade de atendimento
às denúncias de maus-tratos e violência
contra os idosos a partir de 60 anos.

Art. 2º. No prazo de 60 dias será expe
dido o regulamento desta lei.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação".

Sr. Presidente, a proteção aos idosos ainda se
mostra bastante deficitária em nosso País, a despeito

da vigência da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994,
que instituiu a política nacional do idoso por quase 10
anos. Choca-nos particularmente saber que grande
número deles é abandonado ou padece de maus-tra
tos, praticados muitas vezes pela própria família. O
problema se agrava com a alienação ou o descaso da
comunidade, que se torna por vezes agente dos
maus-tratos ou conivente com o desrespeito.

Nos ônibus, por exemplo, o motorista não espe
ra que os idosos tomem seu lugar, e muitas vezes
eles sofrem quedas e discriminação. Isso acontece
em várias situações.

Diante desse quadro, Sr. Presidente, entende
mos necessária a criação de um serviço de apoio aos
idosos que seja veículo para o encaminhamento de
suas denúncias e, por outro lado, possa prestar as
orientações e a assistência que se fizerem necessári
as em cada caso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não se
pode admitir que, na velhice, após toda uma existên
cia de participação e colaboração para o bom anda
mento da família e da sociedade, o cidadão seja re
chaçado e oprimido pelos que lhe são mais próximos
e pela indiferença do Poder Público.

Em vista disso, estamos propondo a criação do
Programa Disque-Idoso, a ser regulamentado pelo
Poder Executivo no prazo máximo de 2 meses, de
modo a se obter a maior celeridade possível na sua
implantação, que irá imprimir qualidade no atendi
mento ao idoso em nosso País.

Essas as nossas razões, que pensamos serem
suficientes para angariar o apoio dos ilustres pares.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ LIMA (PP - PA. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
ocorrência, na última sexta-feira, no sul do Pará, de
crimes bárbaros - o assassinato de 7 trabalhadores
rurais e do proprietário de uma fazenda, em embos
cada feita por pistoleiros - é mais uma prova de que
são necessárias providências imediatas não apenas
para se enfrentar o conflito no meio rural no norte do
País como principalmente para se fazer a reforma
agrária.

Já se estão tornando rotina esses verdadeiros
massacres praticados contra trabalhadores da re
gião, executados sumariamente e sem qualquer pos
sibilidade de defesa. De acordo com informações da
polícia em São Félix do Xingu e dos peritos que reali
zaram o trabalho de autópsia nos corpos, há marcas
de balas na parte posterior da cabeça, indicando que
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essas vítimas foram mortas quando estavam deita
das no chão.

Há muitos meses, um grupo de homens arma
dos vem espalhando o terror naquela região, invadin
do fazendas, expulsando seus proprietários e matan
do brutalmente pessoas que ali trabalham. São cri
mes de encomenda praticados por pistoleiros a man
do de grileiros de terras, que também invadem reser
vas indígenas para a extração de madeira mediante a
utilização de trabalhadores escravos.

Relatórios oficiais já denunciaram a ação do cri
me organizado naquela área, fazendo crescer o tráfi
co de drogas e armas, além dapistolagem e da explo
ração dotrábalho escravo, e não somente os conflitos
fundiários.

Não podemos admitir tamanha insegurança e
barbaridade, em claro desrespeito ao direito de pro
priedade e· ao direito à vida. A falta de punição aos
mandantes e aos autores dos massacres é uma ga
rantia para eles continuarem suas ações criminosas,
matando mais inocentes, fazendo mais crianças ór
fãs, submetendo mais famílias ao abandono, à misé
ria e à dependência dos que se utilizam da força.

A imprensa nacional, especialmente os canais
de televisão, dão ampla divulgação e destaque para
os problérrias da violência urbana em nosso País.
Não são apertas os chamados programas policiais,
que diáriam~nteas. emissoras exibem mostrando ce
nas da onda de .. assaltos e assassinatos. praticados
nas grandes e médias cI?ades brasileiras. O tema
também~stá sendo discutido no principal horário de
nove.las da Rede Globo, o que faz aumentar a cons
ciênciadeque é indispensável a p~rticipação coletiva
para se resolver questão ele .extrema gravidade e de
interesse de toda a sociedade.

Esta Casa deverá votar em breve o Estatuto do
Desarmamento, destinado a promover uma providên
cia apontada pela maioria dos especialistas como ab
solutamente necessária a que. se diminuam as ten
sõese 0$ crimes praticados com arma de fogo. Não
há mais dúVid~s de que épreciso fazer-se um amplo
trabalho de desarmamento, porque o uso indiscrimi
nado de arJtlaé Lima das causas principais para a
crescente onda de violência.

Eel1'1 áreas rurais, como do Norte do País,onde
acontecem.m~ssacrescOrno o de sexta-feira passa
da, quetipode providências estão sendopropostas?

No ~ul doPará, região que registra certamente
o maior pú l11ero dessas ocorrências, o aparato das
Polícias Militar e Civil é insuficiente, inclusive porque

são precárias as condições de locomoção impostas
pelas áreas de mata fechada.

Exige-se ali a presença de forças federais como
condição indispensável a que voltemos a ter restituí
da a paz nos campos, sem os conflitos que se suce
dem em crescente escala em nossa região. Além da
Polícia Federal, a$ Forças Armadas devem ter atua
ção mais efetiva naquela área.

Mas volto a insistir em ponto igualmente crucial
de tão delicado problema. O Governo Federal precisa
liberar os recursosnecessários à realização da refor
ma agrária, promovendo os assentamentos previstos
e dando condições para as farnflias beneficiadas,
com a distribuição de terras para poderem plantar e
garantiro seu sustento. Também cabe à Justiça cum
prir a sua parte, decidindo sobre as ações de reinte
gração de posse visando assegurar o direito à.propri
edade.

Infelizmente, diante de todas essas evidências,
o Governo mantém a mesma política de não atender
às exigências de recursos para reformaagrária e para
os setores sociais e de infra-estrutura, a fim de pagar
0$ polpudos juros ao mercado financeiro.

São significativas as palavras do Ministro José
Dirceu, em recente conferência realizada em São Pa
ulo sobre o tema Desenvolvimento Econômibo e Jus
tiça Social: Perspectivas e Desafios: "A realização de
superávits primários é um cios ptincipaiSentraves da
reforma agrária. Oproblema não é terrapara fazer a
reforma; o problema é o Governo ter 0$ recursospara
comprar essas terras, porque elas custamcaro".

Ora, está faltando ao Governo a decisão para
realizar o que ele próprio e toda a Nação consideram
prioritário.

Sr. Presidente, estamostodos no Pará a clamar
pela rigorosa apuração do bárbaro episódio da última
sexta-feira, com a devida punição dos responsáveis
por mais aquele massacre de trabalhadores. E esta
mos igualmente fazendo apelo ao. Governo Federal
para que contribua com reforços policiais e militares a
fim de se evitar a repetição de atos de extrema violên
cia no sul de nosso Estado e nas demais áreas onde
existem conflitos agrários.

Muito obrigado.
O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, um estadista francês declaroo certa vez que
a palaVra foi dada ao homem para esconder seu pen
samento. Se há uma idéia escondida ao se falar em
justiça social é a de que deve vigorar a mais completa
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igualdade entre os homens na sociedade, ou seja, a
doutrina comunista pura e simples.

Sem dúvida, a poderosa organização MST, de
uns tempos para cá, passou a gozar de um tratamen
to mais favorecido, isto é, o de movimento social, e
com isso pode cometer toda sorte de crimes. Contu
do, fica intocável, pois a tal justiça social que maquia
velicamente esconde a igualdade completa estaria
acima da lei. O juiz que exerce o seu ofício de fazer
cumprir a lei torna-se um monstro, sem sensibilidade
social quando incrimina alguém do MST, e juntamen
te com os produtores rurais e urbanos passam a ser
os exploradores e causadores da injustiça social.

Tal discurso deu origem às piores tiranias já pra
ticadas na história - as tiranias comunistas -, deno
minadas de "vergonha de nosso tempo" pelo Cardeal
Ratzinger, Prefeito da Sagrada Congregação da Dou
trina e da Fé.

Todos sabemos que o direito de propriedade é
conatural ao homem e sua supressão por parte dos
regimes comunistas foi a principal causa da tirania e
da miséria. A paz social e o desenvolvimento econô
mico só são possíveis numa sociedade na qual se
respeite o natural direito de propriedade e a livre inici
ativa.

Bastou o corajoso juiz de Teodoro Sampaio, Dr.
Atis de Araújo Oliveira, mandar prender alguns líde
res do MST para o ritmo das invasões diminuir na re
gião. Com efeito, a tensão social no campo só existe
porque fabricada por profissionais que sabem escon
der seu pensamento. Prova de tal artificial idade é a
unanimidade dos empregados dos fazendeiros ao to
marem a defesa dos patrões, enquanto os invasores
vêm sempre de fora, com tudo pago - transporte, ces
ta básica - e, às vezes, recebem diárias para manter
o ponto nos barracos.

Outra prova da artificialidade das invasões foi a
calmaria vivida no período eleitoral, quando uma vari
nha mágica fez cessar todas as tensões sociais do
País, tornando curiosamente mudo o clamor popular
naquela ocasião. Mais uma vez, gente que sabe es
conder seu pensamento.

Agora surge o movimento dos índios de calça
jeans, relógio digital, telefone celular, mas instruídos
por agitadores para cometer violências no Mato Gros
so do Sul. Segundo matéria do jornalista João Naves
de Oliveira publicada no jornal O Estado de SPaulo,
de 9 de setembro de 2003, fazendeiros reforçaram as
denúncias contra índios da região.

Eles detalharam acusações de invasão de fa
zendas, assassinatos, estupros, agressões e consu
mo de drogas.

"Os procuradores Wilson Rocha de
Almeida Neto e Sílvio Pereira Amorim rece
beram uma comitiva de 20 manifestantes.
Ouviram o relato de Daniel Nunes, índio kai
owá que não se juntou a um grupo de inva
sores indígenas e alega que, por esse moti
vo, sua filha de 9 anos foi estuprada e as
sassinada, como castigo da tribo.

Os fazendeiros Márcio Flávio Pinheiro
e Alexandre Roldão se disseram 'desespe
rados'. 'Na próxima quarta-feira, os índios
disseram que expulsarão eu e minha família
de nossa fazenda lá em Nioaque. Vou ma
tar, vou morrer. O que é que posso fazer?'
Existem 19 fazendas tomadas de fazendei
ros pelos índios no Estado - 5 estariam alu
gadas para terceiros."

O editorial do mesmo jornal aponta o absurdo
de que apenas 15% do Brasil seja para 0,2% dos
brasileiros. E denuncia:

'~s questões envolvendo áreas indíge
nas - legislação, demarcação, ocupações,
invasões e demais ingredientes que com
põem uma salada de conflitos - já estão
conseguindo ser tão ou mais geradoras de
violência, em algumas regiões do País, do
que os esbulhos possessórios praticados
pelas lideranças e militância do MST(. ..)
Neste contexto, a muitos pode parecer um
contra-senso que uma população de 330 mil
indígenas, que corresponde a 0,2% da po
pulação brasileira, detenha cerca de 15% do
território nacional."

'~ decisão do Ministério da Justiça 
com base em decisão do STJ - foi em favor
de 120 índios caiapós, o que significa (divi
dindo-se pelos integrantes de grupo o total
de 1,8 milhão de hectares, riquíssimos em
madeira e minérios) conferir-se a cada índio
caiapó a 'propriedade' de 15.400 hectares
de terra. Registre-se que em uma outra re
serva já demarcada - a dos índios denis 
para cerca de 740 índios foi atribuído um
território com tamanho equivalente à meta
de da Bélgica".

Em outra matéria do mesmo jornal, publicada no
dia 11 de setembro, o jornalista Roldão Arruda alerta:

---- ------- -----------~--- -~----~~-----
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"Os conflitos entre grupos indígenas e
proprietários rurais vão se agravar em Mato
Grosso do Sul, segundo o líder ruralista
Vanth Vanni Filho, de Campo Grande, Inte
grante da organização não-governamental
Reconvê e um dos articuladores da reação
dos fazendeiros daquele Estado âs recentes
ações das tribos indígenas(. ..)

"Para Vanni, as ações dos índios têm
sido insufladas pelo Conselho Indigenista
MiSSionário (CIMI): 'São eles que coorde
nam todas as ações por aqui, semeando a
bagunça'. O líder ruralista também respon
sabiliza os antropólogos da Fundação Naci
onal do índio (FUNAI) pelo agravamento
das tensões: 'Vivem pregando que os índios
devem ter toda a terra que precisam para
sobreviver, baseados no princípio de que
ainda são silvícolas, que vivem da pesca e
da caça. Isso é uma ficção".

Sr. Presidente, o povo brasileiro, de nature
za pacífica e ordeira, que prefere resolver seus
problemas dentro da cordialidade, assiste, estu
pefato, a movimentação desses agitadores, pre
gadores de doutrinas anticristãs, e esperam que
as autoridades constituídas tomem as medidas
cabíveis para evitar que o Brasil se torne uma
nova Colômbia.

Tenho dito.
O SR. JOÃO CORREIA (PMDB - AC. Sem revi

são do orador.} - Sr. Presidente, quero registrar nos
Anais desta Casa 2 matérias publicadas hoje no jor
nal Folha de SPaulo, assinadas por 2 eminentes jor
nalistas. Uma é do conhecido Elio Gaspari e intitu
la-se Lula preside o PIB zero.

Sr. Presidente, 1 milhão de desempregados já
foram gerados nesses primeiros meses de Governo
Lula. Elio Gaspari mostra exatamente a situação da
nossa incúria,da nossa tragédia. Começaram pre
vendo 3,5% de crescimento do PIB, mas o IPEA já
aponta 0,5%.

A outra matéria é de José Arthur Giannotti, pro
fessor da USP: A mentira na política. O renomado filó
sofo desnuda a impostura de se acenar com o céu e
oferecer o purgatório em direção ao inferno.

As 2 matérias são extremamente relevantes, Sr.
Presidente.

Obrigado.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O
ORADOR

Lula preside o PIS Zero

Lula está devendo à patuléia uma explicação
para as previsões de sua ekipekonômica a respeito
do crescimento do PIB neste ano. Prometeram o que
não vão entregar. Produziram recessão e ruína. Ao
tempo dos tucanos, a ekipekonômica sempre argu
mentava que o teto caíra por causa de uma crise na
Ásia, na Rússia ou até na Turquia. No caso de Lula,
salvo ele e seus sábios, nada aconteceu que justifi
casse uma crise no Brasil. A recessão de Lula é coisa
de seu governo, de seus ministros e de sua política
econômica.

O governor Henrique Meirelles e o ministro
Antonio Palocci Filho começaram o ano falando em
2,8%. Agora estão em 1,1%. O boletim do Banco
Central que divulga expectativas do mercado já apa
receu com um 0,8%, duas semanas depois de o Insti
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, ter pro
jetado 0,5%. Isso significará um desempenho inferior
à média da ruína tucana(2,3%} e uma provável que
da da rendaper capita da choldra.

Há poucas semanas, quando o IBGE anunciou
que o país entrara no segundo trimestre consecutivo
de contração do produto, a charanga petista organi
zou um espetáculo de promessas para 2004. Como
pagodagem, o desempenho econômico do governo
de Lula é espetacular. Finge que toca violino e guitar
ra, mas seu negócio é bongô.É triste transcrever o
que ele disse: "Esperem quéo mês de julho será o do
espetáculo do crescimento. ~. o mês em que a gente
vai começar a fazer a curva que deve ser feita". (Em
março de 2000, FFHH -o dogogó- ensinou que, "da
qui por diante, é desenvolvimento, bem-estar e pros
peridade, que não se fazem com palavras".}

Cada ponto percentual do PIS vale mais ou me
nos R$1 bilhão. Com um crescimento inferior ou pou
co superior a 1 %, para ficar nas contas do Ministério

do Planejamento. Lula terá produzido 1 milhão
de novos desempregados em seu primeiro ano de go
verno. O candidatoque sugel"iáacriação de 10 mi
lhões de postos de trabalho em quatro anos bem que
poderia arriscar uma explicação. No seu nono ano de
mandarinato, a ekipekonômica continua empulhando
a patuléia. O que torna desagradável esse teatro do
fracasso é a sua inutilidade. A camavalização da crise
não resolve as questões econômicas e leva os man
darins do PT a acreditar que iludir a choldra éuma for
ma de governá-Ia. Valeria a pena que passassem os
olhos numa palestra feita pelo empresário Paulo Cu
nha (Grupo Ultra} na UFRJ na segunda-feira.

Ficariam sabendo do seguinte:
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Entre 1900 e 1973, o Brasil foi o país que mais
cresceu no mundo. Nos últimos 20 anos caiu para o
93º lugar.

Em 1973, as 500 maiores empresas não-finan
ceiras do Brasil tiveram um lucro equivalente a 4,4%
do PIB. Esse percentual foi lentamente ao vinagre e,
em 2002, a relação ficou em 0,37%.

Considerando que o investimento dos lucros é
uma das mais sólidas alavancas do progresso, vê"se
que a rentabilidade das empresas industriais sobre
suas vendas caiu de 4,7% em 1995 para 1,6% em
2002. Se a Petrobrás for expurgada dessa conta, a
rentabilidade da indústria brasileira vai para 0,19%
das vendas.

É a respeito do centro da argumentação de Cu
nha que o governo deve refletir: "O crescimento desa
pareceu do imaginário do brasileiro como bandeira
política, e só agora observam-se indícios de renasci
mento. O custo desse novo paradigma é visto, a olho
nu, nos elevados índices de desemprego e no cres
cente desalento dos jovens, que contrasta com o oti
mismo que caracterizou minha geração". (Cunha tem
63 anos.)

A mentira na política
Quando escrevi alguns artigos analisando o pa

pei da mentira na política, não esperava que a reação
fosse tão forte e, sobretudo, que somente a primeira
parte do argumento fosse levada em conta. Se o
emérito jornalista Vinicius Torres Freire, na Folha de
15-9-03 (Opinião, pág. A2), também deixa de lado o
reverso da moeda -minha profunda convicção institu
cionalista-, por certo é porque a argumentação está
mal formulada.

O que quero dizer? Que não há política sem cer
ta dose de manipulação do outro, por conseguinte de
mentira. Não estou, por isso, defendendo que as pes
soas devam aceitar ser enganadas; pelo contrário,
devem fazer tudo para que isso não aconteça. Mas é
na maneira dessa recusa que reside a questão.

No plano da política, o outro também é ser políti
co, valendo-se da mentira todas as vezes que lhe for
dada a ocasião. Daí a pobreza da denúncia da menti
ra que, nesse plano, se converte numa arma de luta
política, em vez de consistir numa luta pela verdade.

Segue-se a segunda parte do argumento: so
mente boas instituições políticas e boas instituições
de vigilância do espaço público conseguirão reduzir a
dose de simulação que azeita o sistema político.

Retomemos seu exemplo: "Há pouca dúvida de
que o governo Lula mentiu, pouco importa se a menti
ra seja melhor que o besteirol do programa eleitoral.

Mentiu ainda mais absolutamente ao parecer a alter
nativa anticonservadora...". De fato, mentiu porque o
programa eleitoral é um besteirol. Se o sistema políti
co brasileiro fosse mais bem institucionalizado, a
mentira teria tido pernas curtas -suponhamos, por
exemplo, se os candidatos da oposição fossem capa
zes de discutir alternativas em terrenos mais concre
tos e em termos compreensíveis por todos.

Mais ainda, haveria menos políticos mentirosos
se se soubesse peneirar melhoros candidatos que se
submetem ao voto do povo.

Não se pode minimizar o papel vigilante da mí
dia. Se ela se contenta em denunciar aos quatro ven
tos o escândalo da mentira, apenas arma instrumento
político para a oposição, sem fazer o balanço dos as
pectos negativos e positivos da mentira. Vinicius as
sim termina a frase acima citada: " ... arrasando o ter
reno já minado do que deveria ser a esquerda com os
venenos do seu ministério da propaganda, o único
que funciona de fato além do ministério dos juros".

Correto, mas a denúncia me parece jogada políti
ca da velha esquerda, inclusive petista, pronta a se la
muriar sem levar em conta o x da questão: por que um
partido que se dizia de esquerda e que, além do mais, ti
nha levantado a bandeira da ética na política mente
sem pejo e cai no fisiologismo a ponto de ruborizar os
adversários? No final das contas, o que significa ser de
esquerda quando se passa a gerir o capital?

É verdade que não pode discutir esses temas
numa pequena nota de jornal, mas a bola está com
ele -particularmente, a atitude que deve tomar. No tí
tulo, "A nossa moral e a deles", Vinicius levanta, a
meu ver, uma questão importante: existe no PT e na
esquerda em geral um traço de evangelização, pois
só eles proclamam a verdade da história e da revolu
ção, por conseguinte o que dizem é a verdade, e os
adversários, a mentira. Não se submetem ao jogo ra
dicalmente liberal pelo qual a verdade (nesse caso, a
adequação do discurso a seus projetos) é construída
pela participação de amigos e adversários.

No entanto Vinicius deixa de lado, a meu ver, jus
tamente a ambigüidade do governo Lula, que, ao mes
mo tempo, mente e se coloca como a salvação da pá
tria, mas também traz para o jogo da política institucio
nalizada novos grupos e novos confrontos. Não há dúvi
da de que a propaganda oficial cresce, de que o PT ocu
pa o Estado; mas, com isso, igualmente não coloca a
questão sobre que tipo de Estado queremos?

Há muitas transformações em curso; se vão ser
boas ou más para o país, tudo isso também depende
rá do tipo de oposição que faremos ao governo Lula.
Não creio que valha a pena simplesmente repetir a

----- --~---------- ------- -- ------------------------ --~ --- --- -~-------
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manobra antiga e levantar a bandeira contra a corrup
ção. Não é mais·importante criar barreiras institucio
nais a ela?

José Arthur Giannotti é professor emérito da Fa
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
USP e coordenador do Cebrap ·(Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento). E autor de, entre outras
obras, 'iCerta Herança Marxista" (Companhia das Le
tras) e escreve mensalmente para o caderno Mais!.

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, no dia de ontem houve Ulll debate um pouco
mais acalorado enUemime o Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh. Entendo que o debate tenha sidotrava
do no campo das idéias. Não tenho nada pessoal
contra o Dêputado Greenhalgh, até porque somos in
violáveis por quaisquer palavras, opiniões e votos.
Outros debatesvirão, porque continuarei de1endendo
aqui a não-aprovação dó Estatuto do Desarmamento.
A questão parece polêmica, mas acho que grande
parte da população está sendo conduzida a defender
a aprovação do projeto.

Certa vez, em entrevista à televisão, disse oen
tão Se~adorEs~eridiãoAmin: "Por que eu compraria
um pente do Flamengo?" Quem conhece o Sena.dor
EsperidiãoAmin. sabe·qüe se. ele· fosse. comprar um
pente, doFlamengo ou de qualquer outro time de fu
tebol, tinha antes de ser submetido a um exame de
sanida.dê·mêntal, afinal de contas, não tem cabelos.
Foi essa a SUá resposta.

Agora, pergunto, Sr. Presidente: por que um
companheiro nosso haveria de. comprar uma arma?
Por saber ele muito bem que o Estado não é compe
tente o suficiente para defender sua vida 24 horas por
dia.

Quem é que, dormindo em casa, nunca foi acor
dado por algum ruído vindo da cozinha, da janela ou
do quintal? Todos nós, certamente, e várias vezes.
Poisbém, se não tivermos uma arma, o que podere
mos fazer senão trancar a porta e rezar? É a posse de
uma arma que nos dá segurança até para sairmos de
casa. Mesmo que nos trancássemos em nossos
quartos, sempre haveria, em outro quarto, um filho
que podériá ser atingido ou uma filha que poderia so
frer UrTFestupro. A arma é, portanto, um bem que ad
quirimos para a proteção de nossas próprias vidas.

Co~o disse ontêm o Deputado Pompeo de Mat
tos, falta"~o~ promover uma ~eunião da qual partici
pema Viya Rio, cidadãos honestos e marginais, pre
ferencialmente na Favela da Ooréia, no Rio de Janei
ro, para decidirmos o desarmamento de todos.

o fato, Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, é que,
para desarmar bandido, não precisamos de novas
leis - as existentes já permitem seu desarmamento.
V.Exa., Deputado do Nordeste, sabe que a violência
no País tem-se agravado. Desde que cheguei a esta
Casa defendo política de controle da natalidade.
Aliás, aproveito a oportunidade para fazer um convite:
atenção, vagabundos do Brasil, migrem para o Rio de
Janeiro! Lá vocês vão encontrar, patrocinados pela
Governadora RO~'>ínha, hotel popular, restaurante po
pular, farmácia popular e ainda, cheque-cidadão e
café naferrovia a 35 centavos, sem falar no programa
de distribuição de preservativos. Não falta mais nada.
Logicamente, há apenas um detalhe: épreciso tertí
tulo de eleitor, ou não haverá benefício.

Sr. Presidente, temos de estudar maneira de
controlar a nátalidade. A PEC que apresentei a esta
Casa propõe laqueadurae vi:lsectomia livres a partir
de 21 anos de idade. Quem tem dinheiro, faz. Louvo
os políticos que, nas campanhas eleitorais, praticam
a laqueaduràemmassa. Do contrário, o Brasil estaria
muito pior doque está.

Está sendo apreciada na Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação a PEC nº 393, de 2001,
que propõe a redUção dajornada de trabalho das atu
ais 44 horas semanais para 40 horas e, depois de al
gum tempo, para 35 horas. O objetivo é fazer com
que se trabalhe menos para empregar quem está de
sempregado. Esse excesso de mão-de-obra tem de
ser combatido com controle de natalidade. Não há
outro caminho.

Amesma PEC trata das horas extras, que atual
mente valem no mínimo 50% a mais. Propõe que o
empregador, caso queira utilizá-Ias, pague 100% a
mais e 200% a mais, caso ela seja efetuada em do
mingos e feriados. Essa é a maneira de se conseguir
mais emprego nó País? Está na cara que o patrão pa
gará menos e fará acordo por debaixo do pano.

Outra PEC que está. sendo discutida propõe o
salário-educação infantil. Ora, meu Deus, quem vai
pagar isso? É o trabalha.dor? O contribuinte? O Go
verno?

Conseguiremos evitar propostas demagógicas
como essas que atingem o Rio de Janeiro somente
com o controle da natalidade. Devemos ter coragem
de implementarpolftica nesse sentido. Esse é o apelo
que fazemos, ainda que num grito isolado. Não adian
ta procurarmos medidas demagógicas para combater
os problemas sociais do nosso País. Devemos, sim,
adotar imediatamente uma política rígida de controle
da natalidade.
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O SR. ATHOS AVElINO (PPS-MG. Sem revi- ração Pipa - 2003, deixando a população de outros
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- 43 Municípios em total desamparo.
dos, volto a esta tribuna para, mais uma vez, falar so- Mas essa medida paliativa não é suficiente. É
bre o meu Estado, particularmente sobre o norte de necessário que sejam adotadas providências para
Minas Gerais; desta vez, porém, com um misto de que, a curto e médio prazos, os problemas causados
tristeza e de preocupação. pela longa estiagem sejam contornados e resolvidos.

Quero registrar a calamitosa situação das co- E essas medidas passam pela perfuração de poços à
munidades de Minas Gerais, que sofrem com os cas- construção de barragens e açudes, além do direcio-
tigos impostos pela prolongada estiagem que assola namento de financiamentos rurais pelo Banco do Nor-
a região norte-mineira, agravando, a cada ano, um deste e Banco do Brasil, abrangendo dos pequenos
quadro que já se tornou característico: 135 mil 780 aos grandes produtores rurais.
pessoas sem água! Sim, senhores, são quase 136 mil Já apresentamos essa situação ao Governo Fe-
pessoas sem água, segundo resultado estatístico do deral mediante correspondências e audiências no Mi-
levantamento feito pela EMATER de Minas Gerais, nistério da Integração Nacional, onde entregamos do-
em agosto último, que compõe o Relatório da Situa- cumentos relatando e demonstrando essa situação.
ção Agroclimatológica do Norte de Minas. Por pertencer a um Estado que tem uma boa

Sr. Presidente, nobres pares, são 551 rios se- parte situada em área desenvolvida, beneficiada pela
cos, 1.329 poços, açudes e barragens sem água, que mãe natureza, a burocracia está prevalecendo e,
levam o flagelo a quase 900 comunidades rurais, que como resultado, os Municípios mineiros, que sofrem
estão com o abastecimento de água à beira da falên- com a estiagem, estão sendo tratados como sendo
cia, e 363 comunidades totalmente sem água para o de regiões do Sudeste, na fria e insensível interpreta-
consumo. Essas comunidades estão localizadas em ção do disposto em portarias que não levam em con-
88 Municípios que figuraram no levantamento. sideração sazonalidades desiguais e intempéries não

Na pecuária e agricultura, a situação não se previstas na geografia.
apresenta menos ruim: por falta d'água, mais de 300 Concluindo, Sr. Presidente, nobres pares, é im-
conjuntos de irrigação estão parados. A capacidade perativo que ações imediatas de curto e médio prazos
de suporte apresentou uma redução de 51 % na uni- sejam tomadas, sob pena de vermos nossos irmãos
dade animal por hectare. A produção de leite e carne sucumbirem sob o jugo dos flagelos a que estão ex-
foi reduzida para 46% e 38%, respectivamente. postos.

Com todos esses problemas, a população rural, Esperamos, ansiosos, as ações do Governo Fe-
na vã esperança de fugir do castigo, promove o au- deral em prol daquela população carente, promoven-
mento do êxodo rural, migrando para os centros urba- do, ainda, o direcionamento de ações específicas que
nos da própria região ou para o sul do Estado e para propiciem ao pequeno, médio e grande produtor os
São Paulo, em busca de trabalho nas lavouras de meios para gerar emprego e renda, o que dará à po-
cana-de-açúcar, café e citros. pulação condições dignas de vida, sem ter que convi-

Com essa migração, vemos aumentar perigosa- ver, novamente, com a humilhação da ajuda emer-
mente a população urbana, causando danos signifi- gencial.
cativos às administrações municipais por conta do É o que tínhamos a dizer.
descontrole inevitável nas áreas de segurança, assis- O SR. DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente,
tência social e saúde, principalmente. Tudo isso sem peço a palavra pela ordem.
contar que, ocorrendo a recuperação da agricultura e O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
pecuária da região, novos problemas poderão surgir V.Exa. a palavra.
pela falta de mão-de-obra rural. O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT - SP. Pela or-

Sras. e Srs. Deputados, algumas comunidades demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
começaram a receber um pouco d'água em cami- condição de Vice-Líder da bancada do Partido dos
nhões-pipa, como forma de minimizar sua sede, sua Trabalhadores, convoco os nossos Parlamentares a
situação de sofrimento, mas também essa providên- virem ao plenário para iniciarmos a Ordem do Dia. Do
cia não está atendendo toda a população flagelada. contrário, mais uma vez a sessão vai se estender até
Setenta e seis Municípios já se declararam em situa- a meia-noite.
ção de emergência ou estado de calamidade pública, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
porém, somente 33 deles estão participando da Ope- Presidência solicita aos Srs. Parlamentares presen-

.._-- --------_ .._--



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 47929

tes nas diversas dependências da Casa que venham
ao plenário, pois já se iniciou a sessão extraordinária
para votarmos o restante das emendas aglutinativas
relativas à reforma do Sistema Tributário Nacional.
Quanto mais cedo atingirmos o quorum de 308 Parla~

mentares, mais cedo iniciaremos as votações.
Já há registro da presença de 103 Deputados.

Precisamos o mais rapidamente possível atingir o
quorum, para darmos início à Ordem do Dia.

O Presidente João Paulo Cunha faz apelo aos
Srs. Parlamentares no sentido de que venham imedi
atamente ao plenário, a fim de registrarem suas pre
senças.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao DeputadoAdão Pretto.

O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna para falar a respeito do
horário de verão, pois novamente existe a discussão
da necessidade de implantá-lo ou não.

Os agricultores sofrem muito com a troca de ho
rário. Mudatoda a$ua rotina, pois eles não trabalham
de acordo com o relógio, mas, sim, de acordo com o
sol, enquanto seusfilhos têm de obedecer ao horário
normal. Ele fica impossibilitado de escutar seus pro
gramas no rádio ou assisti-los pela televisão. Como
está acostumado a orientar-se pelo sol, ele perde o
horário do ônibLls,dobanco, enfim, é um transtorno
muito grande. Nós, das cidades, acostumamos logo,
mas o agricultor não se acostuma.

Não corremos mais o risco do apagão, por isso,
conclamo que nosso Governo acabe com o horário
do verão.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, confesso que estou bastante preocupado
com a situação de penúria em que se encontra a mai
oria esmagadora dos Municípios brasileiros, princi
palmente no Estado do Riode Janeiro, que nos dele
gou o voto da representatividade nesta Casa.

Recentemente, Prefeitos de mais de 3 mil cida
des brasileiras invadiram a Capital do País para lutar
por espaço na ref()rma tributária. As propostas são
claras e objetivas. pedem, entre outras coisas, ampli
ação da base do FPM,com injeçãode parte do que a
União arrecada com COFINS, CIDE e CSLL, o que
poderia render mais 6 bilhões de reais para serem di
vididos entre os Municípios.

As informações que chegam ao nosso conheci
mento dão conta de que os Municípios estão pratica
mente de pires na mão. A situação ficou ainda mais

grave com a diminuição do repasse do Fundo de Par
ticipação dos Municípios e do Imposto sobre Circula
ção de Mercadorias e Serviços - ICMS, o que está le
vando os Prefeitos a decidirem pelo corte de despe
sas; ou seja, a situação de pelo menos 70% das Pre
feituras é atualmente muito delicada.

O jornal O Dia, um dos mais respeitados matuti
nos do Rio de Janeiro, fez recentemente uma pesqui
sa junto aos 92 Prefeitos fluminenses e apurou que
eles estão se virando como podem para não deixa
rem parar a máquina administrativa. As manobras
são as mais diversas possíveis e imagináveis, pas
sando pela redução. do número de obras nas ruas,
corte no número de secretários ou até mesmo corte
de cargos de confiança.

Isso, Sr. Presidente, sem pensar nos salários
dos servidores públicos municipais, inclusive no 132

salário, que corre o risco até de não ser pago este ano
por algumas Prefeituras, a exemplo de Itatiaia, Men
des, Rio Claro e São João de Ubá, cujos Prefeitos dis
seram nãogarantir se sai ou não sai, ainda este ano,
o abono de Natal.. Nessa situação estariam cerca de
3.800 Municípios brasileiros.

Há casos de Prefeituras que já estão reduzindo
a jornada detrabálho para cortar despesas, economi
zandocustos de energia elétrica, combustível, papel,
telefone ou até mesmo na alimentação de funcionári
os. Isso porque nos últimos 3 meses as 92 Prefeituras
fluminenses sofreram com a redução de 33% nos re
passes do FPM, conforme revelação feita. ao jornal O
Dia por·Paulo Ziulkoski, Presidente daConfederação
Nacionaldos~unicípios, de acordo com quem já
existem·Prefeituras ameaçando extinguir secretarias
importantes, como é o caso de São Pedro da Aldeia,
que está desativando duas importantes secretarias 
de Meio Ambiente e de Cultura.

Soubemos que em São Gonçalo, Município que
enfrenta enormediHculdade de infra-estrutura, os fun
cionários eslariamperdendo gratificações. Em Gua
pimirim.o jeito foi reduzir o horário de funcionamento
da Prefeituraem 5 horas, situação que deve ser imita
da também porBelforg.Roxo.

A própria Confederação Nacional dos Municípi
os tem levé::l.l1tarnento mostrando que há 10 anos as
Prefeituras tinham ~ma parcela de 19% de todos os
tributos arrecadado~no País. Hoje, este número caiu
de formaassustadora, levando medo, intranqüilidade
e incerteza a muitos servidores públicos, que depen
dem do sa.lário em diaparaassumir suas responsabi
lidades. Pelos cálculos da Confederação Nacional
dos Municípios, maisde 1 milhão e 700 mil servidores
e ocupantesde cargos comissionados qUie trabalham

I i
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em Prefeituras do País estão ameaçados de não re
ceber o 13º salário deste ano, como manda a lei.

Eis, portanto, SL Presidente e nobres Deputa
dos, o motivo maior da minha preocupação. Torço no
sentido de que o Governo não vire as costas aos nos
sos Municípios, que são as células de desenvolvi
mento do País, precisando, por isso mesmo, de uma
maior atenção por parte de quem teve sobre si a res
ponsabilidade de dividir o bolo que deve alimentar e
fortalecer o corpo de sustentação do progresso nacio
nal.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, terminou sem nenhum acordo a reunião da
Organização Mundial do Comércio, em Cancún, no
México. Como já era de se esperar, os países mais ri
cos, que protegem seus mercados com elevados
subsídios e barreiras à importação, mantiveram a po
sição de não flexibilizar o comércio mundial. Desta
vez, porém, houve novidade neste embate que se ar
rasta há anos: países em desenvolvimento, liderados
pelo Brasil, formaram um bloco para reivindicar parti
cipação maior no comércio mundial.

O povo brasileiro pouco conhecimento tem deste
tema, ocupado com as questões do seu duro dia-a-dia
por aqui. E talvez desconheça que tão duro é o seu
dia-a-dia pela posição de arrogância e descaso que
Estados Unidos e União Européia dispensam aos paí
ses em desenvolvimento como o nosso, que o quadro
de total desigualdade mundial impede que venham a
ser classificados algum dia de países desenvolvidos.

O Brasil é a maior Nação da América do Sul. A
cada ano, nossos resultados na produção de alimen
tos, especialmente agrícolas, são mais significativos.
Batemos recordes de produção buscando produtivi
dade com qualidade. Nosso desempenho nos qualifi
ca como principal interlocutor não apenas do conti
nente sul-americano, mas também de várias outras
nações mundo afora, cujo desenvolvimento é freado
pela política protecionista praticada pelos Estados
Unidos e pela Europa, que insistem em ditar procedi
mentos aos países que querem o seu lugar de desta
que no cenário mundial.

A intransigência de nações cujo desempenho é
discutível- a partir do momento em quese sustentam
em proteção e subsídio - demonstra que o Brasil pre
cisa se manter firme na defesa de seus pontos de vis
ta. É questão de relevante interesse nacional. E ve
jam, Srs. Deputados, que nem bem terminou o encon
tro no México e o representante da Casa Branca já
deu declaração responsabilizando o Brasil, ao se re-

ferir aos "grandes países em desenvolvimento", pelo
fracasso das negociações.

A reunião da OMC em Cancún teve até sacrifí
cio em público: um produtor asiático tirou a própria
vida para protestar contra o protecionismo e a produ
ção subsidiada de nações desenvolvidas que dese
quilibram o comércio mundial. Mas nada as sensibili
za, nada é capaz de demonstrar a elas que países
como Brasil, índia, África do Sul e outros têm o direito
de crescer por intermédio do comércio mundial justo e
equilibrado.

E, pela posição de firmeza demonstrada pelo
Brasil, os intransigentes nos taxam de intransigentes.
Por estarem acostumados a ditar normas, estabele
cer o que nos convém e a outros países, ficaram im
pressionados com a posição mais madura e indepen
dente com a qual não estão habituados a conviver.

Os resultados, ou a falta deles, no México, de
monstram o quanto o Brasil deve ser cauteloso na nego
ciação da ALCA. Não sou, de antemão, contrário à parti
cipação do Brasil no mercado de livre comércio das
Américas. Mas que fique bem claro, Sr. Presidente: o
Brasil não pode mais, como vem demonstrando, ser gui
ado pelo cabresto de nações ricas no comércio mundial.

Muito obrigado.
O SR. JAMIL MURAD (PCdoB - SP. Sem revi

são do oradoL)- SL Presidente, Deputado Inocêncio
Oliveira, o Partido Comunista do Brasil enviou ao
Embaixador da Autoridade Nacional Palestina no
Brasil nota de apoio a Arafat, que requeiro seja trans
crita nos Anais da Casa.

Queremos demonstrar nossa indignação, nosso
protesto, nosso repúdio à atitude do Governo de Isra
el, que defende abertamente até mesmo a eliminação
física do Presidente da Autoridade Nacional Palesti
na. É uma indignidade. Infelizmente, os Estados Uni
dos, no Conselho de Segurança da ONU, vetaram a
condenação à atitude insana do Governo de Israel,
portanto, deram-lhe respaldo.

Sr. Presidente, o Partido Comunista do Brasil,
mais uma vez, declara seu apoio à luta do povo pales
tino por um Estado independente, por seu Estado na
cional, a Palestina. Um brasileiro dirigiu a Assembléia
Geral da ONU quando foi decidida a divisão da área
em 2 Estados, o de Israel e o da Palestina. O mundo,
particularmente o Brasil, deve isso ao povo palestino.
O Estado de Israel foi criado, mas a Palestina não.

Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
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SOLIDARIEDADE

pedoB envia nota de apoio a Arafat ao emba
ixador palestino

Em nome do Partido Comunista do Brasil
(PCdoB), o vice presidente do Partido e responsável
pelas relações internacionais, .. José Reinaldo Carva
lho, enviou. ao embaixador da Autoridade Nacional
Palestina (ANP) a seguinte nota de apoio ao presi
dente lassér Arafat:

"Ao EXmo.
Sr. Musa Amer Odeh
Embaixador da Autoridade Nacional Palestina

no Brasil.
Caro amigo embaixador,
É com profunda indignação e consternação que

os povos livres e as forças democráticas e progressis
tas de tooo o mundo conheceram a decisão do gabine
te do governo de Israel, sob a liderança do sr, Anel
Sharon, de. "expulsar' o presidente lasser Arafat dos
territórios palestinos ocupados, complementada, logo
após, pela declaração do sr. Ehud Olmert, vice-primei
ro-ministro, defendendo literalmente o assassinato do
presidente p~lestino. Talvez inédito na história das re
lações internacionais, o fato demonstra que o terroris
mo de Estado é a política oficial do governo sionista
sob domí~k) da extrema-direita neofascista. Mesmo
entreos israelenses, cresce a oposição a essa política.

A cólerasionista contra o presidente lasser Ara
fat sob qgoverno direitista de Sharon se intensifica.
Na tentativa de isolá-lo de seu próprio povo, Israel,
tenta impor seu afástámento de quaisquer tentativas
de neg()eià~ãode paz, demonstrando que, na verda
de, nenhuma paz desejam.

Mas.o povo palestino, munido de uma combati
vidade singúlar, não aceitará o acinte e seguirá com
sua lutêl até que o sonho da independência nacional
seja realidade. Sob a liderança de seu líder histórico,
o preside~t~las~er Arafat, a ANP (Autoridade Nacio
nal Palestina) tem revelado capacidade de negocia
ção, sern, rio entanto, deixar de defender de maneira
indeclil1ávéruma posição de princípio: a autodetermi
nação do povo palestino, o que acaba sendo um obs
táculo intransponível aos planos de submissão elabo
rados por's~ael. Aliás, é por esta razão que há 21 me
ses o líder palestino se encontra. confinado em Ra
mallah, on~e seu quartel-general já foi cercado e
bombardeado.

OPCdoB apóia os esforços da Autoridade Naci
onal Palestina porum verdadeiro plano de paz, que
preveja como objetivo inegociável a independência
da Palé5tihàe a coexistência pacifica entre o novo

Estado e Israel. Assim, o fato ocorrido reforça a ne
cessidade de solidariedade ativa e de redobrar os
brados em defesa 'de uma Palestina livre e indepen
dente.

Pelo Comitê Central do PCdoB, com nossas fra
ternais saudações, José Reinaldo Carvalho Vice Pre
sidente, responsável por Relações Internacionais."

ASRA. VANESSA GRAZZIOTIN (pedoB - AM.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, companheiros e companheiras, an
tes de abordar o assunto que me traz à tribuna, não
posso, na condição de Deputada Federal, membro da
bancada feminina da Câmara dos Deputados, deixar
de falar sobre o pronunciamento feito há pouco pelo
Deputado Jair Bolsonaro. S.Exa., além dl3 fazer críti
cas aos programas sociais, não só do Governo Fede
ral, mas tarnbém aos desenvolvidos por inúmeros
Governadores e Prefeit?s, apresenta propostas das
quais divergimos profund~mente. O Deputado cita a
necessidade de criação de programas mais consis
tentes para geração de emprego e o abandono dos
programas de assistência social que S.EXa. caracteri
za de demagógicos, a saber: Bolsa-Escola, Renda
Mínima e outros.

Em primeiro lugar, quero dizer a S.E:xa. que de
fendemos a aplicação de política de geração de em
prego que dê condição de •vida mais digna ao povo
brasileiro. Entretanto, precisamos entend~3r que vive
mos momentos emergenciais, em que programas so
ciais são necessários, sim, até para a sobnwivência de
milhares de famílias brasileiras qUe não têm o que co
mer.

E mais, Sr. Presidente: o Deputado Jair Bolsonaro
defendeu a necessidade de elaboração de política ofici
ai de controle da natalidade no País. Ora, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, pensei que, de tão equivo
cada, a proposta fosse página virada não só no Brasil,
mas também no mundo. A bancada feminina repudia
qualquer proposta no sentido de se estabelecer o con
trole da natalidade no País. Muito mais do que conser
vadora, não leva em consideração a liberdade da popu
lação, principalmente da mulherbrasileira. Em vez do
controle da natalidade,.o Deputado deveria se. aliar à
bancada feminina e defender política efetiva de planeja
mento familiar. Queremos educar apopulaição, que ela
tenhaacesso à informação. Aí, sim, teremos a oportuni
dade de ver nosso País avançar.

Sr. Presidente, vou agora falar sobr·e as inúme
ras atividades que a Subcomissão de Energia da Co
missão da Amazônia vem desenvolvendo nos últimos
meses. Na última semana, em particular, realizamos
duas audiências públicas que tiveram característica
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de seminário, tão importantes se revelaram. Estive
mos em Rondônia, na cidade de Porto Velho, deba
tendo o novo modelo energético para a Amazônia. E
lá contamos com a presença de diversas autoridades,
entre elas o próprio Governador do Estado, Ivo Cas
sol, que falou sobre a necessidade de implantação de
projeto energético para a região e de desenvolvimen
to de vários empreendimentos de geração etransmis
são de energia elétrica.

No Estado do Amazonas, em Manaus, realiza
mos também grande seminário que contou com a par
ticipação de representantes da PETROBRAS, do Mi
nistério de Minas e Energia, da ELETRONORTE, de
FURNAS e de uma série de entidades e parceiros
como o Sistema CONFENCREA, a Federação Naci
onal dos Trabalhadores Urbanitários, o Ministério PÚ
blico Federal e o IBAMA. Debatemos os grandes em
preendimentos da Amazônia para a geração de ener
gia elétrica. E, no foco do debate, estava a viabiliza
ção do Gasoduto Coari-Manaus, cujo Estudo de
Impacto Ambiental já deverá estar concluído no final
deste mês de setembro, de modo que - quem sabe?
- as obras podem ser iniciadas até o final do ano.

Tenho vindo à tribuna para falar do assunto com
certa insistência porque entendo não mais ser possí
vel a permanência da situação atual: o Amazonas,
Estado que detém a segunda maior reserva de gás
natural do País, ainda gera energia a partir de óleo
combustível.

Enfim, Sr. Presidente, os empreendimentos da
Amazônia na área energética trarão benefícios não
só para a região, mas também para o País. Está aqui
o Deputado Confúcio Moura, com quem debati muito
sobre as hidrelétricas dos Rios Madeira, Jirau e Santo
Antônio, que, se viabilizadas juntas, deverão gerar
mais de 8 mil megawatts de energia para a região e
ajudarão no abastecimento energético do Brasil.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Vanessa
Grazziotin, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Na
der, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na noite de on
tem, na apreciação da reforma tributária, o Plenário
desta Casa, em votação extremamente importante,
rejeitou a emenda que elevaria de 5% para 15% a alí
quota do Imposto sobre Herança, fato que demons-

trou ainda haver insensibilidade no Parlamento brasi
leiro quanto à necessidade de justiça tributária no
País. Não que a arrecadação do imposto seja muito
importante para o Estado brasileiro, até porque o que
se espera obter com o tributo é quantia que talvez não
dê para muito. Não se trata disso, mas de princípio de
justiça fiscal: poder taxar patrimônio e renda com alí
quotas maiores, progressivas, em função da capaci
dade contributiva do cidadão brasileiro e reduzir os
impostos indiretos, que, sendo regressivos e atingin
do todos de maneira indiscriminada, ricos e pobres,
fazem perdurar a injustiça fiscal e prejudicam setores
populares - a carga fiscal no Brasil é extremamente
elevada e mal distribuída.

Buscava-se uma reforma tributária neutra, de
modo a se fazer melhor distribuição da carga fiscal,
mas infelizmente interesses corporativos superaram
o interesse público, de todos os brasileiros.

Sr. Presidente, quero também neste momento
elogiar o papel importante e definitivo do BNDES e do
Ministério de Minas e Energia no apoiamento da rees
truturação do setor elétrico brasileiro, para recupera
ção de sua capacidade de planejamento, que em
todo o mundo é de médio e longo prazos.

Somente o Brasil, nos últimos 8 anos, entendeu
ser possível expandir o setor elétrico tão-somente
com as forças de mercado. O resultado dessa lógica
perversa foram privatizações extremamente danosas
ao interesse nacional, como foi a da ELETROPAULO
e da Light.

Hoje, em audiência, o Presidente do BNDES,
Carlos Lessa, demonstrou que a ELETROPAULO foi
vendida a troco de papel, uma vez que as empresas
AES deram como garantia ações de uma empresa de
fachada instalada nas Ilhas Cayman. Ou seja, o Esta
do entregou patrimônio e recebeu em troca papel,
que, se executado na Justiça, não valeria nada. O re
sultado dessa perversa lógica foi o calote que o
BNDES recebeu. Graças à competente ação de seu
Presidente, a instituição propôs reassumir quase 50%
das ações. Sendo assim, foi refeito o acordo e incor
porada, como parceira, como contratante, a The AES
Corporation e não a AES de fachada, que tem como
sede as Ilhas Cayman.

A reestruturação da dívida de curto prazo das
empresas distribuidoras, proposta pela Ministra de
Minas e Energia, tem também o caráter de sanear as
empresas de energia elétrica, ponta de entrada do
setor elétrico, fortalecendo, conseqüentemente, as
geradoras e as transmissoras de energia, enfim, todo
o setor elétrico nacional, cujo papel é garantir o cres-

.~-~ ~.~---~------ -~._---~-_._-~-----------~~-----_.__._-------.---------
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cimento econômico e atrair os investimentos neces
sários para ampliação da oferta de energia.

Precisamos de energia barata, acessível, que
chegue aos lares de todos os brasileiros. Em Rondô
nia, 50% das propriedades rurais não são servidas
por rede de energia elétrica e precisam dela para im
plementar a produção e dar melhor qualidade de vida
às famílias.

Fica de alerta a esta Casa a necessidade de
maior sensibilidade para entender os interesses haci
onais.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, háburacos nas rodovias rondonien
ses. O espetáculo é triste: os veículos dançam na pis
ta; a dança ruidosa dos pneus; a fisionomia cansada
do condutor; a certeza do prejuízo. Rondônia é Ama
zônia. As chuvas descem em prantos impiedosos, a
cântaros.

Se o serviço não foi feito no tempo certo, foi uma
pena. Trafegar durante 6 meses, de plena chuva, em
rodovias esburacadas, mais buracos virão. Os pe
quenos ficarão grandes e os grandes, maiores ainda;
carros mais lentos, pneus furados, molas quebradas,
acidentes, mortes.

Anderson Adauto se esconde diante do mar de
bUracos. É um Ministro triste, diante da impotência,
diante dos buracos, diante da burocracia forte. Olho
pasmo a destruição das rodovias deste pobre País.
Enquanto chove em Rondônia e os buracos enchem
de água, o leito da rodovia vira pântano.

Sr. Presidente, é ardente o desejo do povo por
boas estradas. Tudo é longo e distante na Amazônia.
Tudo é muito: rios, florestas, sol e chuva. Governo é
pouco. É lento. É abstrato. As pontes ruem na velhice
do concreto.·O Deputado discursa para ouvidos mou
cos. Governo é Presidente da União Federal, que vê,
que pode, que manda e ninguém obedece. Tudo é len
to.

Temo por perder o esforço. O orçamento foi
"pseudogarantido" para restaurar a BR-364 em Ron
dônia. Tudo arrumado, mas os papéis pesam como
chumbo. Ficam presos às gavetas, enquanto os bura
cos crescem e as chuvas caem. Um ano a mais.
Pode-se perder o orçamento "pseudogarantido". Cair
no exercício findo. O 31 de dezembro sem licitação.
Tudo perdido. Ano que vem, nova agonia.

Srs. Parlamentares, os ares estão fechados. As
nuvens pejam. Há buracos emCacoal, Jaru, Arique
mes e até no Abunã. Nem falo da BR-425 nem da
421. Estas sempre ficaram para depois. Pena que po-

deremos perder o recurso "pseudogarantido", a não
ser que o jurássico DNIT - antigo DNER - consiga
mover uma pata e fazer correr a lebre, para celebrar o
ato com Município ou com Estado, a fim de ao menos
assegurar para o ano que vem o dinheiro "pseudoga
rantido".

Não posso conceber que tudo seja ilusão de óti
ca. O buraco é real. Ele está lá. É bem material. Ele
tem preço, pode aumentar, e o "pseudogarantido"
pode não dar. Não vamos rodar este caleidoscópio,
para que as cores se escondam e a realidade seja ou
tra.

DNIT e transportes. Buracos. É uma pena. Hoje
é caro o conserto. Amanhã será mais caro ainda.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Sem

revisão do orador.)- Sr. Presidente, venho à tribuna
registrar minha preocupação em relação à votação da
reforma tributária na tarde de hoje, especificamente
no que se refere ao art. 155, item V, que cria IPVA
para embarcações.

Tenho votado, em todos os artigos e propostas,
favoravelmente à reforma tributária. Entretanto, estou
muito preocupado - chamo a atenção da Casa para
isto - em relação ao fato de a reforma tributária criar
IPVA para todas as embarcações, lanchas e botes
sem distinguir claramente embarcação ele recreio e
de turismo de embarcação de pescador.

Hoje à tarde levarei minha inquietação ao co
nhecimentodaLiderança do PT. Acabamos de criar a
Secretaria Especial da Pesca; agora todos os pesca
dores terão taxadas suas embarcações com IPVA.

Sr. Presidente, precisamos consertar isso na
Casa na tarde de hoje.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (pSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas informar que hoje, véspera do início da
Semana Nacional do Trânsito, às 14h, instalaremos a
Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro.
Estão convidados todos os colegas que queiram
prestigiar o evento, que se realizará no Espaço Cultu
ral da Câmara dos Deputados em breves momentos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Antonio Cambraia.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

I
I,
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Deputados, estamos chegando ao final da votação da
proposta de reforma tributária. Infelizmente o que se
produziu aqui não foi o melhor, sequer o possível.
Isso em função da intransigência da base do Governo
do PT, que não quis ouvir, conversar, negociar, apro
veitar as boas sugestões, que com certeza aperfeiço
ariam o projeto de reforma tributária.

Já na Comissão, quando da discussão e vota
ção da matéria, o rolo compressor funcionou. Por me
lhor que fosse a idéia, mesmo dos Deputados da
base que apresentaram emendas, nada foi conside
rado. Aprovou-se de forma atabalhoada e apressada
uma reforma tributária que não é a de que o povo bra
sileiro precisa, a que o povo quer e exige do Governo.

O mesmo ocorreu quando a proposta veio para
o plenário. Não se deixou que fosse discutida.

O Governo não negocia. Sua base não ouve.
Agora mesmo, há poucos instantes, um Deputado da
base governista fez um importante, sério, racional e
lógico questionamento, mas não lhe darão ouvidos;
vai passar em brancas nuvens a sua sugestão, que
faz sentido, pois não podemos taxar igualmente o iate
e a pequena embarcação de pesca de lagosta do
meu Ceará.

Dessa intransigência do Governo há exemplos
anteriores. Quando da votação do REFIS 2, implorei
fosse incluída também a microempresa não optante
pelo SIMPLES. Ninguém me deu ouvidos. No Senado,
o Líder do Governo achou que seria lógico que a Câ
mara fizesse a inclusão, mas ela não fez, porque al
guns não quiseram ouvir. Fizeram ouvidos moucos às
sugestões para aperfeiçoamento das propostas.
Como que usando viseiras, não enxergaram mais
nada.

Em plenário, ontem, os destaques apresenta
dos poderiam ter sido aproveitados; o do PASEP, por
exemplo, da imunidade recíproca. Isso está na Cons
tituição. O Governo Federal cobra PASEP de Estados
e Municípios. Seria o momento de se contemplar os
Estados e principalmente os Municípios, cujos Prefei
tos estiveram aqui, na semana passada, reivindican
do que o PASEP ficasse com o Município e o Estado
por uma questão de justiça, e também por ser consti
tucional. Está na Constituição o princípio daimunida
de recíproca. No entanto, nada foi visto, nada foi
aproveitado.

Felizmente, a emenda do PSDB que criou o Su
per-SIMPLES foi aproveitada na Emenda Aglutinativa
nº 49. Com isso, deu-se à microempresa deste País
condição de empregar mais mão-de-obra, de traba
lhar no mercado oficialmente, e não na informalidade.
A duras penas o PSDB conseguiu fosse essa proposi-

ção aproveitada pelo Relator e aceita pela base do
Governo.

Lamento que estejamos perdendo a oportunida
de de elaborar uma proposta de reforma tributária
que, melhorada no Senado, dê ao País aquilo que ele
almeja e espera há anos. Desde o início da década de
90 fala-se em reforma tributária, mas só agora ela
chega, e incompleta, malfeita, prejudicando o cida
dão brasileiro, fazendo com que ele pague mais im
posto, embora não possa.

Isso é lastimável, mas vamos acreditar no futu
ro. Vamos ser otimistas. Essa proposta de reforma tri
butária com certeza sofrerá as alterações necessári
as no Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, faz parte da política observar os ru
mos que as coisas tomam e, em função deles, apre
sentar reivindicações, pleitos, buscar espaços mais
amplos, alçar vôos mais altos. A política é a ciência da
disputa pelo poder, mas com ética. A disputa que tem
restrições. Ora, a restrição maior deve ser o bem-es
tar público. Quando perdemos esse referencial, parti
mos para a luta sem sentido, buscando o poder pelo
poder.

Tudo bem que se disputem os Ministérios e os
cargos, que se façam indicações e reivindicações, mas
não se pode "passar a perna" nos outros. Não é permiti
do derrubar alguém que realiza bom trabalho, para ocu
par o seu lugar. No Brasil existe a mania de se espalhar
boatos sobre algum Ministro ou qualquer outro ocupan
te de determinado cargo público. Em seguida, espe
ra-se que a boataria produzida venha a sazonar seu de
letério fruto de queda de Ministros, como profecia que
opera seu próprio cumprimento. Essas atitudes, tão co
muns no dia-a-dia, são demonstração de desespero e
contribuem para evidenciar a falta de mérito e de capa
cidade de quem as pratica. Também são evidência de
manutenção do que há de pior na prática política, que
tanto almejamos renovar.

O Ministro da Saúde, Humberto Costa, competen
te médico e jornalista, pós-graduado em Medicina Geral
Comunitária e Psiquiatria, mestre em Ciências Políticas,
político experiente, é vítima desse tipo de armação vul
turina. Mas todos sabem que suas qualidades são sufi
cientes para recomendar sua continuação à frente da
administração da saúde do povo brasileiro.

É certo que há crises pontuais, como a da
FUNASA, crises isoladas como a que ocorreu no
Instituto do Câncer do Rio de Janeiro. Todos sabe-
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mos, Sr. Presidente, que a saúde no Brasil é tema de
muita complexidade. Os problemas e as dificuldades
são muitas. O sistema de saúde está praticamente na
UTI. Não é aceitável atribuir essas mazelas ao Minis
tro Humberto Costa. Vai levar algum tempo até que a
casa seja arrumada.

Também devemos lembrar que há muitos inte
resses sendo contrariados. Que o Ministro toma atitu
des corajosas, mexe em vespeiro, como é o caso do
crime organizado no Rio de Janeiro eda fundação do
Hospital do Instituto Nacional de. Traumo-Ortopedia,
na qual foi identific~da lavagemde dinheiro.

É lógico que há erros.. Ninguém neste Governo
pretende ser infalível, ninguém está brincando de ser
Deus. À medida.qge são constatados, os erros. são
imediatamente corrigidos, como ocorre na adminis
tração doMinistro·Humberto Costa.

Não vamos deixar a hip~crisia disfarçar os ver
dadeiros inieressesque estão por trás de algumas
críticas. As críticas são sempre bem-vindas, desde
que sejam.dir7cionadas para o. bem· do Brasil e não
paraa sobreviv~nciapolíticadeste ou daqueleparti
do, qeste ou daquele político que está de olho em de
terminadosqargos. yamos deixar de nhenhenhém e
vamos trabalhar afinados com o projeto político do
GovernO.

Damo~, portanto, Sr. Presidente, nosso pleno
apoio ao Ministro Humberto Costa. Tenho certeza de
que? Presidente Lulafezexcelenteescolha, pondo à
frente do Ministério da Saúde pessoa honesta, ética,
capacitada e que colocará ordem na casa.

Outro que também está sendo vítima da voraci
dade.pelos. Cargos.é o Ministro Cristovam Buarque,
homem das mais altas qualificações neste País, apai
xonadópela educação, entusiasmado pelas crianças,
criador do Bolsa~Escola e um das maiores autorida
des internacionais em matéria de educação.

Ora, Sr.. Presidente, é evidente que em ques
tões como educação, quando se está no meio da ju
ventude saem declarações entusiasmadas. Aliás, é
impossível para ..umhomem.como o Ministro Cristo
vam BU~rque n~o se •. entusiasmar quando fala de
educação. Eu oC0rlh~ço de longa data. O tipo de de
claraçãoqu~ fez.e ~ue foi matinterpretadapor alguns
vem s~ndorepetid~hámuitos anos. S.Exa. sempre
conclamouos jovens à participação cidadã, a saírem
em busca de seus· direitos, a mudarem o destino do
País. Não é de agora que ·fala disso. Mais pecam
aqueles quenão se apaixonam pelo Br~sil e que não
entendem que o futuro só pode virpela linha educaci
onal.

Por acaso não é legítimo que os jovens se unam
e saiam em manifestaçõespor melhores condições
de ensino? Tantas pessoas fazem /obby neste País
por interesses escusos e agora querem criticar a pes
soa que mais entende de educação porque fala em
buscar mais verbas para a educação?

Esses 2 Ministros, Sr. Presidente, têm com toda
a certeza o apóio das pessoas que amam o Brasil e a
solidariedade deste Parlamentar.

Era o quetinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - A Mesa,

seguindo determinação da Presidência da Casa, con
voca os Srs. Deputados ao. plenário para registrar
presença e solicita às Comissões que· cessem seus
trabalhos, a fim de darmos início à Ordem do Dia.

O SR. PRESID~NTI:(Carlos Nade~) - Concedo
a palavra ao nobre Oeputado Paulo Rubem Santiago.
S.Exa. dispõe de 5mínutÓs.

O SR. PAÚtORuaEMS~NTIAGO(PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ~ais uma vez ven~o à tribuna·para de
nunciar a arbitraried~de, a incompetência e aperse
guiçãoque hoj~ acontece. nos Municípiosdo meu
Estad?, Pernambuco. Destayez,porém, refiro-me ao
Município de Sãq Bento do Una, terra natural do can
tor e compositor Alceu Valença, Umadas mais impor
tantes cidades do agreste pern~mbucano.

Nessa cidade, o Prefeito Paulo Afonso Cintra,
do PFL, desenvolve uma, reprovável perseguição ao
sindicato dos servidorespÚbli90s municipais. Sua
principal arma de perseguição àqUela e~tidade é anti
ga na prática autoritária contra o movimento sindical
do servidor pUblico brasileiro:. Trata-se dasuspensão
do pagamento dasmensalidade~paraosindicatopor
parte das associados da entidade de classe. Este De
putado que no momentoocupàatribuna exercia a
Presidência da ~ssociaçãodosProfessoresdo.Ensi
no Oficial de. Pernambuc~ nolongínqU? ano de 1980.
À época, já sofríamos amesmaperseguição, a inter
venção econômica,~ tentativa .de impedira sobrevi
vência da associação como corte do pagamento das
mensalidades.

A Promotoria Públiêa de São Bento do Una,
atendendo à reivindicação do sindicato, buscou am
paro no Poder JudiCiário, e S.Exa. o Sr. Juiz Gilvan
MacedO reconheceu o direito dos sócios do Sindicato
dos Servidores Municipais de São Bento do Una de
contribuir com desconto automático para a sobrevi
vência de sua entidade.

O que ocorre hoje.naquele Município é a ação
autoritária de Prefeitos incompetentes que não têm
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capacidade de conviver com o legítimo, democrático,
necessário e importante movimento sindical dos ser
vidores públicos municipais.

Há mais de 2 gestões, o Sindicato dos Servido
res Públicos Municipais de São Bento do Una tem
sido uma liderança de vanguarda na organização do
serviço público municipal. Seja na defesa das ques
tões salariais da previdência municipal, seja na luta
pela gestão transparente da política municipal do
FUNDEF, é esse sindicato um baluarte na organiza
ção do servidor público municipal.

Quero· prestar total solidariedade ao povo do
Município de São Bento do Una, aos servidores públi
cos municipais e à direção de seu sindicato. É inacei
tável que, em plena vigência do Estado Democrático
de Direito, nos primeiros anos do Século XXI, um Pre
feito ainda teime em usar armas que a ditadura usou
contra os servidores públicos municipais.

À época em que exercíamos a Presidência da
quela entidade de classe, não éramos sequer sindica
to, porque antes da Constituição de 1988 servidor pú
blico era considerado trabalhador de quinta catego
ria. Hoje, o sindicalismo do serviço público municipal
cresce em todo o território nacional. Há inclusive uma
confederação, a CONFETAM, que vem organizando
com extrema dificuldade, mas com competência e
combatividade, a luta em defesa dos servidores públi
cos municipais.

Conquistada a primeira vitória na instância da
Justiça local, os servidores defendem agora no Tribu
nal de Justiça do Estado de Pernambuco a manuten
ção dessas conquistas. Por isso, denunciamos a arbi
trariedade, o autoritarismo e a incompetência admi
nistrativa do Prefeito Paulo Afonso Cintra, do PFL. É
inaceitável que se pretenda impedira organização
dos servidores públicos municipais.

Não será, Sr. Presidente, com o corte do paga
mento mensal dos sócios e com atos repressivos que
a autoridade municipal calará a voz dos servidores e
do sindicato - que, como já disse, é um paradigma
para todo o agreste meridional pernambucano, para
todos os servidores públicos municipais de Pernam
buco e do Nordeste, um exemplo de combatividade,
de trabalho de base, de gestão decente e transparen
te dos recursos pagos pelos associados do sindicato.

Concluímos externando mais uma vez nosso
apoio e nossa solidariedade aos servidores públicos
municipais de São Bento do Una e à direção do seu
sindicato contra a arbitrariedade, a prepotência, o au
toritarismo e a incompetência do Prefeito Paulo Afon
so Cintra.

A SRA. ZElINDA NOVAES (PFL - BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, voltamos a falar sobre os males do fumo,
desta feita tratando das mulheres, especialmente as
mais jovens, comunicando a esta Casa que apresen
tamos Requerimento de Indicação ao Ministro da Sa
úde para implementação de campanhas educativas
contra os males do fumo voltadas para os adolescen
tes, notadamente do sexo feminino.

A XII Conferência Mundial Sobre Fumo ou Saú
de, realizada em Helsinque, Finlândia, em agosto
deste ano, apontou alguns dados alarmantes sobre o
fumo, especialmente sobre as mulheres jovens. Foi
atestado o crescimento do número de fumantes do
sexo feminino, principalmente entre as adolescentes,
na faixa entre 13 e 15 anos, fato apontado pela dimi
nuição na proporção entre os 2 sexos, que até então
se acreditava, erroneamente, ser de 1 mulher para
cada 4 homens.

As mulheres têm mais probabilidade de sofrer
aborto, placenta prévia e até acidente vascular cere
bral, em virtude das suas próprias condições biológi
cas. Segundo a World Health Organization, em traba
lho publicado no ano de 2001 sobre as perspectivas
da fumante para o Século XXI, as mulheres podem
ser mais suscetíveis aos efeitos dos carcinógenos do
tabaco que os homens.

Nos países desenvolvidos, segundo outro tra
balho publicado pela mesma entidade, a taxa de mor
talidade devido a doenças causadas pelo tabaco res
ponde por 25% a 30% de todas as mortes femininas
na meia idade.

Além de todos esses dados, existe outro de ex
trema gravidade, porque atinge diretamente a nossa
juventude, o futuro da nossa Nação. E é sobre esse
tema específico que nos ateremos a partir deste mo
mento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a
partir da década de 60 registrou-se o aumento do
consumo de cigarros no grupo feminino e, em conse
qüência, a modificação da estratégia de marketing,
explorando-se temas próprios do gênero, como a in
dependência feminina, o estilo e o requinte.

A possibilidade de se formar uma imagem de su
cesso através de hábitos negativos antes restritos aos
homens contagiou as mulheres e trouxe reflexos nega
tivos à geração que nascia e à que se consolidava.

Em decorrência da nova estratégia de marke
ting da indústria tabagista, atualmente, em vários paí
ses desenvolvidos como Espanha e Suécia, as ado
lescentes consomem mais tabaco que os adolescen-
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teso No Brasil, pesquisa realizada no ano de 2001 , no
Rio de Janeiro, mostrou que as meninas têm iniciado
o consumo de derivados de tabaco mais cedo que os
meninos.

Os estudos da Organização Mundial de Saúde e
do Centro de Controle de Doenças dos Estados Uni
dos apontaram que a relação entre os números totais
de garotas e garotos fumantes, na faixa de 13 a 15
anos, diminuiu em quase todo o mundo, e com mais
força nos países menos desenvolvidos, onde, infeliz
mente, há precariedade de assistência à saúde e é
menor a quantidade de informações sobre os males
dofumo.

Na África, por exemplo, para cada mulher fu
mante existem 7 homens; no entanto, essa proporção
entre os jovens é de 1 mulher para cada 2,2 homens,
ou seja, uma variância de mais de 300%.

Um relatório da OMS, fruto de estudo em 46 paí
ses, revelou que 900/0 dos fumantes entraram no es
tágio de vício antes dos 19 anos. No Brasil são 3 mi
lhões os fumantes entre 15 e 18 anos.

Todos os estudos constatam a ofensiva dos fa
bricantes de cigarro para conquistar consumidores
cada vez mais jovens, justamente na fase de consoli,
dação do caráter, a fim de terem clientes cativos por
mais tempo.

Por tudo isso que relatamos, Sr. Presidente,
apresentamos Indicação ao Ministro da Saúde para
que as campanhas antitabagistas sejam dirigidas
mais ao públiCo jovem, evitando que os nossos ado
lescentes, principalmente os do sexo feminino, ve
nham a Ser enredados por esse vício.

Como bem registrou editorial do jornal Folha de
SPaulo, de 14 de agosto de 2003, intitulado Mulheres
fumantes, "a idéia do feminismo não é igualar homens
e mulheres· na morte, mas nas oportunidades de
vida".

Muito obrigada.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a se
confirmar um projeto do Governo de Minas Gerais, o
Estado poderá matar não somente 2 coelhos, como
diz o velho ditado, mas 3, com 1 cajadada só: um na
área da justiça, outro na da educação e o outro na in
dústria.

Tudo a começar pela Penitenciária José Maria
Alkmin, no Município de Ribeirão das Neves, que en
frenta vários problemas. Ela seria desativada e em seu
lugar erguer-se"ia, após reformulações, a sede da Uni
versidade Estadual de Minas. Os detentos seriam
transferidos para um complexo penitenciário a ser

construído na Fazenda da Mata, pertencente ao Esta
do, que seria um modelo de presídio, com trabalho e
estudos adequados proporcionando uma verdadeira
recuperação. E ainda no Município de Ribeirão das
Neves, em torno de 800 mil metros quadrados de ter
reno estadual estariam reservados à criação do Distri
to Industrial local, expandindo a produção de Minas.

O projeto de construção de novas unidades pe
nitenciárias faz·parte do Programa EmEirgencial de
Segurança Pública de Minas Gerais, e como não só
em Belo Horizonte, mas em todo o Estado existe su
perlotação, e a população sofre com a ação do gran
de número de delinqüentes, o projeto resolveria 3
grandes questões simultaneamente.

Estamos esperançosos de. que esse projeto
avança e seja concretizado pelo Governador Aécio;
afinal, seria a cartola para0 milagre de 3 coelhos.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL - MI. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o maior mérito de um programa soci
al está exatamente na sua capacidade de estimular a
mobilidade social, de mudar a realidade adversa vivi
da pelas famílias ou comunidades beneficiadas.

Cônscia dessaassertiva, vimos defiendendo in
sistentemente a unificação dos programas sociais, a
interface entre eles e a exigência de contrapartida
das famíliasbeneficiadas, para que se atinja o objeti
vo maior: a inclusão sOcial ea reversão do quadro de
dificuldades e privações vividas pelas parcelas mais
necessitadas da população.

Felizmente, temos observado que o Programa
Fome Zero, implementado pelo Ministérilo de Segu
rança Alimentar e Combate à Fome -MESA, vem
procurando perseguir esses objetivos.

Semana passada, durante Audiência Pública na
Comissão da Amazônia e DesenvolviffilEmto Regio
nal, quando falou da expansão do Programa na Re
gião Norte, o Ministro José Graziano da Silva defen
deu não apenas a unificação dos programas emer
genciais executados pelos diversos Ministérios como
também a interface do Fome. Zero com programas
como o Bolsa-Escola., o Brasil Alfabetizado, lançado
semana passada pelo Presidente da República, e o
Vale"Gás, entre outros. Com isso, esses programas
também poderiam beneficiar outras famílias.

O MESA e o Ministério da Educação - MEC já
haviam· anunciado uma parceria que merece nossos
elogios, qual seja: estender o programa da Merenda
Escolar às creches públicas dapré-escola. Nesse sen
tido, será possível alimentar as ctiançasde 3 a 7 anos,
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da pré-escola, melhorando sensivelmente as condi
ções nutricionais de milhões de crianças que antes
não tinham acesso a uma alimentação adequada.

Outra experiência que sempre defendemos e foi
cogitada pelo Ministro Graziano diz respeito à interfa
ce do Fome Zero com ações como o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil- PETI, para jovens
entre 14 e 17 anos, e o Programa Primeiro Emprego,
voltado para os jovens da faixa etária de 17 a 24 anos.

Além da interface entre os diversos programas fe
derais, estaduais e municipais, é importante também a
exigência de contrapartida das famílias beneficiadas
por essas ações, no sentido de que elas possam cola
borar, especialmente com a exigência de freqüência es
colar para todos os alunos beneficiados pelo Bol
sa-Escola e a exigência de alfabetização ou a freqüên
cia a cursos profissionalizantes pelos jovens e adultos
atendidos pelo Programa Cartão Alimentação.

Nesse particular, nossa maior preocupação re
cai sobre a qualidade do ensino de jovens e adultos.
O desempenho de alunos com até 15 anos foi avalia
do em 32 países, e o Brasil ficou com uma das piores
posições. Segundo pesquisa do Sistema de Avalia
ção do Ensino Básico- SAEB, do Ministério da Edu
cação, do total das crianças brasileiras que cursam a
5ª série do ensino fundamental, 64% não sabem ler
nem escrever.

Conforme frisou recentemente o ilustre Deputa
do Gastão Vieira, Presidente da Comissão de Educa
ção e Cultura, os dados alarmantes da pesquisa do
SAEB, que acabamos de mencionar, estão sendo ob
jeto de debate no seminário O Poder Legislativo e a
alfabetização infantil: os novos caminhos, promovido
por aquela Comissão da Câmara dos Deputados,
com foco na necessidade premente de melhorarmos
a qualidade do ensino, sob pena de continuarmos
vendo o número de analfabetos enriquecendo as nos
sas estatísticas.

Outro ponto que destacamos como fundamental
para uma avaliação realista das condições do ensino
no Brasil é a necessidade de que seja feita uma pes
quisa anual, por Estado, objetivando proporcionar
uma visão correta da situação do ensino - por exem
plo, no Estado de Mato Grosso, em São Paulo, no
Acre, e assim por diante -, e a partir daí estabelecer
mos políticas públicas capazes de melhorar a quali
dade do ensino em todo o território nacional.

Por isso entendemos que o Governo está no ca
minho certo, com essas múltiplas faces do Programa
Fome Zero, na medida em que agrega várias ações,
num verdadeiro mutirão nacional de combate à exclu
são social. O importante é enfrentar com determina-

ção o flagelo da fome e da miséria, que nos coloca en
tre os países com os piores indicadores sociais.

Ainda outro ponto extremamente positivo desse
programa é a multiplicidade de ações locais, emergen
ciais e estruturais, visando atacar o problema da fome e
da miséria na própria raiz, e onde ele se apresenta de
maneira mais aguda: no semi-árido nordestino e nas re
giões mais pobres, mais desassistidas do País.

Com ações estruturais, particularmente aquelas
voltadas para a geração de emprego e renda, além da
quelas relacionadas com a melhora das condições ha
btlacionais e de saneamento básico, acreditamos ser
possível iniciar um processo de resgate da imensa dívi
da social do País para com os mais necessitados.

Apesar de a Região Centro-Oeste caminhar
cada vez mais para assumir opapel de nova fronteira
agrícola, temos que reconhecer que Estados como
Mato Grosso, que tenho a honra de representar nesta
Casa, ainda convivem com imensos bolsões de po
breza. E essa realidade exige, portanto, uma maior
presença do setor público, com ações sociais que
possam contribuir para melhorar as condições de
vida de nossa gente.

Desse modo, encarecemos o empenho do Pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem como do Minis
tro José Graziano, para colocar Mato Grosso e a pró
pria Região Centro-Oeste entre as prioridades não
apenas do Fome Zero, mas de todos os programas
sociais implementados pelo Governo Federal.

Muito obrigada.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, antes era o PROER para socorrer os
bancos que quebravam. Para não contaminar, supos
tamente, todo o sistema bancário, o Governo injetou
bilhões de dólares para recuperar os bancos que hoje
auferem lucros fantásticos, embora a conta fosse
paga pelo povo brasileiro, que poderia ter toda essa
soma - cerca de R$1 00 bilhões - investida em educa
ção, saúde, alimentação, estradas, crédito popular,
agricultura, emprego e renda, construindo uma nova
sociedade capaz de gerar igualdade e fraternidade
para todos.

Agora é o PROEL, o programa de apoio às dis
tribuidoras de energia e de apoio à capitalização das
empresas distribuidoras de energia elétrica, que terá
de saída cerca de R$3 bilhões. Mais uma vez o povo
vai pagar a conta, pois essa tem sido a tradição do
Brasil- os lucros são embolsados e os prejuízos soci
alizados.
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o caso da AES é emblemático: o BNDES vai re
ceber parte de ativos podres assumindo um prejuízo
monumental. O BNDES assumirá pelo menos 50%
do endividamento da AES, mais tarde assumirá o res
tante. E, assim, o povo pagará toda a conta. O caso
da AES ainda vai dar muito o que falar e muitas difi
culdades virão pela frente. Outras empresas do ramo
vão querer, mais tarde, o mesmo tratamento.

Aos poucos o BNDES vai se tornando uma "cai
xa de socorro" de empresas falidas, Inicialmente,fo
ram as empresas distribuidoras de energia elétrica,
que passam a ser socorridas de forma aberta e ine
quívoca .para .não quebrarem, como os bancos no
passado e que vieram a ter lucros estratosféricos. As
distribuidoras de energia, depois, terão lucros astro
nômicos. E, assim, vai-se o dinheiro do BNDES, que
é dinheiro da população brasileira.

Veja-se o caso da Chapecó. O Governo está au
torizando perdoar até 96,8% das dívidas de R$1 ,2 bi
lhão, deciSão que partiu do próprio BNDES. Tudo
bem. E os pobres agricultores, mini e pequenos, que
trabalham de sol a sol, enfrentando secas intermiten
tes, os flagelos doEI Nino, vãoter suasdívidasperdo
adas? Ou o perdão só prevalece para as grandes em
presas?

Está na hora de abrir a caixa-preta do BNDES.
Nãobasta. (ibrir ad? Judiciário. É preciso ver a massa
podre doBNDES: ~sdívi~asnão pagas, prorrogadas
com cara~terísticél:~decongelamento, que têm feito a
festa da Eiristocrada e da burguesia do Brasil e, ago
ra, de empr~sas internacionais.

O Brasil precisa mudar.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação

deste pronuncian'lento nos órgãos de divulgação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. ARY VANAZZI (PT - RS. Sem revisão do

orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou
tratar de questão extremamente importante para o
País. Nos Últimos dias 1O e 11 de setembro reali
zou-se em f3rasília seminário organizado pelo Minis
tério das Cidades, com a participação de vários movi
mentos sociais brasileiros, no qual foi constituída a
Frente Nacional de Luta pela Moradia Popular.

O movimento se sustenta em 3 pilares funda
mentais: implantação, por meio da organização das
cooperatiVas habitacionais, do PSH - Programa de
Subsídio Habitacional, p~ra a população de baixa
renda; aprovação doprojeto que cria o Conselho Na
cionale o Fundo Nacional de Habitação, que tramita
nesta Casa hámais de 10 anos, com vistas à efetiva-

ção da política habitacional; luta contra a forma como
vêm sendo feitos os despejos no País.As Polícias Mi
litares dos Estado têmtratado a questão urbana e a
busca dos sem-teto por moradia de forma autoritária
e repressiva. Essa prátiça é comum em todo o País,
principalmente nos Estados governados por partidos
tradiCionais.

Trata-se de dados importantes para o debate
sobre a criação da Frente Nacional de Luta pela Mo
radia Popular. Haverá também debate nas Conferên
cias Nacional e Estaduais das Cidades. A intenção é
pressionar o Governo para que elabore polítíca nacio
nal de habitação que envolva os movimentos sociais,
na perspectiva de luta por recursos para a construção
de moradias.

Sr. Presidente, aproveito a ocasião para lamen
tar o que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. Em
200 anos de história, pela primeira vez foram instituí
dos no âmbito do Governo Estadual, por iniciativa do
ex-Governador e atual Ministro das Cidades Olívio
Dutra., a Secretaria. Estaqual e o Conselho Estadual
de Habitação, com a participação de movimehtos so
ciais. Pois bem, o atual qovernador do Estado, Sr.
Germano Rigotto, do PMDB, redefiniu o papel da Se
cretaria de Habitação, e hoje ela somente articula po
líticas federais e denomina-se autorade política. naci
onal de habitação, com recursos originários do Go
vemo. Federal. Ou seja, não mais executa as políticas
habitacionais do Estado. Além disso, o Governador
retirou do Conselho Estadual deHabitação qualquer
representação de movimentos populares que. lutam
por moradia, de cooperativas habitacionais, dos Mu
nicípios e da Caixa Econômica Federal. Isso transfor
mou o Conselho num instrumentopolítico do Governo
Estadual.

O mais grave é que o Governo do Rio Grande
do Sul, por intermédio do Projeto de Lei nº 262, de
2003, retirou 4,4 milhões de reais da Secretaria Esta
dual de Habitação. Desse valor, 1 milhão e 705mil re
ais destinavam-se·~construção de unidades habitaci
onais,e 1 milhão e 900 mil reais seriam repassados
às cooperativas habitaciot)ais. Além disso, 6,5 mi
lhões de reais jáforam retirados desse setor em feve
reiro. Portanto, em duas garfadas o Governo cortou
recursos da política estaduaLde haóitação, no valor
aproximado de 10 milhõeS de reais.

É evidente que, com aeliminação desses recur
sos do Orçamento do Estado, não haverá incentivo à
política habitacional no Estado. Mas o Secretário
Estadual de Habitação diz que está elaborando proje
to nesse sentido, o que não é verdade. A atual política
habitacional do Rio Grande do Sul é custeada com re-
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cursos do Governo Federal, do Orçamento Geral da
União e da Caixa Econômica Federal.

Novamente registro a denúncia de que tramita
na Assembléia Legislativa do Estado projeto de lei
com o objetivo de retirar 10 milhões de reais do Orça
mento, que seriam destinados às cooperativas e às
políticas habitacionais. E não será possível construir
política habitacional no País enquanto Estados e Mu
nicípios lavarem as mãos, como fez Pilatos, eximin
do-se de suas responsabilidades.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente comunico à
Mesa e ao Plenário que darei entrada nesta Casa
hoje a 2 projetos de minha autoria. Um deles visa apri
morar a legislação tributária instituindo nova modali
dade de pessoa jurídica: a Pessoa Jurídica Rural. O
outro propõe seja denominado de Rodovia Joaquim
Prata dos Santos, liderança local que muito lutou por
essa efetivação, trecho da Rodovia BR-262 compre
endido entre Uberaba e Boa Sorte, Estado de Minas
Gerais, da BR-050 até a BR-153.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não te
nho procuração para defender aqui o Ministro Ander
son Adauto, que, aliás, é meu principal adversário po
lítico na minha base eleitoral, especialmente em Ube
raba. Mas não posso me silenciar neste momento em
que, a título de questionar o Ministro, a revista ISTOÉ
tenta vender a idéia de que a conclusão da Rodovia
BR-262, em Minas Gerais, é uma obra de interesse
particular ou que serve apenas para que S.Exa. retri
bua o apoio que recebeu nas eleições por parte do
Grupo Coruripe, ali instalado.

Só quem não conhece a história desta rodovia é
que pode fazer afirmação tão simplista, para não di
zer leviana. A BR-262, Sr. Presidente, é uma novela
que desafiou gerações de políticos no Triângulo Mi
neiro. Por décadas seguidas o trecho da nossa região
foi prometido e adiado, criando a anomalia hoje exis
tente de ser o único pedaço desta estrada (de integra
ção nacional) que não está asfaltado de Vitória, no
Espírito Santo, até Corumbá, em Mato Grosso do Sul.
Essa omissão do Governo Federal em relação à re
gião tem, portanto, repercussão nacional, já que ca
racteriza este trecho de rodovia como inacabada, na
medida em que 38 quilômetros ainda não foram asfal
tados.

A ordem do Ministro Anderson Adauto para con
clusão desta obra não vem apenas da sua vontade,
na qualidade de homem público, de resgatar projeto
importantíssimo para a região que representa. Vem

do clamor regional, do pedido de lideranças políticas,
de classes empresariais, do setor produtivo, enfim,
vem em resposta à expectativa de que, tendo no Mi
nistério uma pessoa da região, a absurda situação
seja finalmente resolvida. Sua ação tem o respaldo
da bancada do Triângulo Mineiro e a parceria do Go
verno do Estado, que paga a contrapartida financeira
que viabiliza a obra.

Pode-se dizer até que esta obra serve também
para facilitar o escoamento da produção de
cana-de-açúcar, consolidando a planta industrial im
plantada em Campo Florido pelo Grupo Coruripe. E
até aí a obra se justifica, Sr. Presidente. O Grupo Co
ruripe investiu mais de R$200 milhões no Triângulo
Mineiro desde sua chegada. O Grupo orgulha Minas
e honra Alagoas, terra de onde se origina, pela forma
empreendedora e pela conduta absolutamente corre
ta com que se transforma hoje em um dos grupos
mais importantes para o desenvolvimento de Minas
Gerais.

Assim como contribuiu para a campanha do De
putado Anderson Adauto, o Grupo Coruripe ajudou
praticamente todos os candidatos ao cargo da nossa
região, numa prática absolutamente transparente,
pública e declarada na prestação de contas de cada
um deles. Não houve, portanto, nada de escondido
nem de suspeito nisso. Eu mesmo fui beneficiado di
retamente com contribuição de campanha do Grupo
Coruripe e não me sinto envergonhado por isso. Sin
to-me honrado e tranqüilo, como deve se sentir o Mi
nistro, porque ajudar a montar a infra-estrutura de
transportes para o fortalecimento das empresas que
se instalam na nossa região é nossa obrigação como
representantes da região no Congresso Nacional.

A campanha da revista ISTOÉ passa a idéia de
que o Ministro faz obra simplesmente paroquial, de in
teresse particular, e a falta de verdade expressa nes
ta matéria revolta e insulta todos nós da região. So
nhamos por anos e décadas com a conclusão desta
obra que o Governo nos devia e nos negava, e agora
queremos punir o Ministro que consegue materializar
o nosso sonho.

Manifestamos nosso protesto, Sr. Presidente. E
cumprimentamos o adversário Anderson Adauto por
ter tido a coragem de, na qualidade de Ministro de
Estado, determinar a retomada desta obra. A região
vai saber reconhecer isso.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quando aconte
cem grandes tragédias, o que mais se destaca é a co
moção da população. Refiro-me ao gravíssimo aci
dente ocorrido recentemente na BR-070, que liga

~~-~~----------- ---- -------------- ----------~~--------------- -- -
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Brasília a Águas Lindas, quando mais de uma dezena
de pessoas perderam a vida.

Faço apelo ao Ministério dos Transportes para
que dê andamento a projeto de minha autoria que
prevê a duplicação dessa importante rodovia, assim
como de todas as rodovias que partem de Brasília,
como a BR-020, que liga a Capital a Formosa. Quere
mos, com isso, dar conforto e segurança a milhares
de pessoas que por elas trafegam diariamente.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.

Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, queroregis
trar a visita ao Brasil da relatora especial da ONU Sra.
Asma Jahangir, que amanhã estará em Salvador,
para investigar denúncias de ex~cuções, de grupos
de extermínio na Bahia, cujas principais vítimas são
homens jovens negros e pobres.

Quero tambémapresentar à Mesaprojeto de re
solução assinado pelo Deputado João Grandão e por
mim que institui o Programa de Ação Afirmativa no
âmbito da Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pelaórdem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO BALESTRA (PP - GO. Pela

ordem.. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fo
mos convocados para votar. Gostaria de saber a que
horas começará a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Assim
que for atingido o quorum regimental.

O SR. ROBERTO BALESTRA - Então solicito a
V.Exa. que acione as campainhas para que os Srs.
Deputados venham ao Plenário. Do contrário, ficare
mos mais uma vez até à noite, para começarmos a
votar depois das 19h.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - As cam
painhasjá foram acionadas, nobre Deputado.

Solicito aos Presidentes da Comissões que ces
sem os trabalhos e convoco os nobres Deputados
para virem ao plenário registrar suas presenças.

O SR. ROBERTO BALESTRA - V.Exa. deve
ria, inclUsive, concitar os Líderes de cada partido a fa
zerem o apelo no sentido de começarmos a Ordem
do Dia mais cedo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Estamos
aguardando o quorum para darmos início à Ordem do
Dia.

O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli
cito aos Deputados do Partido Progressista que ve
nham ao plenário para marcar suas presenças, a fim
de que possamos iniciar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) -Concedo
a palavra ao Sr. Deputado João Grandão.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na semana passa
da, entre os dias 11 e 14, participamos, na condição
de observador, representando esta Casa, da 5ª Reu
nião Ministerial da Organização Mundial do Comér
cio, no México, e constatamos as dificuldades que os
chamados países em desenvolvimento estão pas
sando para enfrentar a concorrência desleal e, até
certo ponto, desumana imposta pelos Estados Uni
dos e pela União Européia, que insistem no protecio
nismo e em subsídios aos produtos agrícolas de seus
países.

A reunião da OMC não avançou em relação às
propostas da área agrícola, já que os EUA e a União
Européia insistem na exclusão do acesso a merca
dos, nos subsídios à exportação e nos apoios inter
nos aos agricultores, colocando em risco a liberdade
de produção de políticas que apóiem a agricultura fa
miliar e os setores mais empobrecidos do campo.

Para construirmos um mundo melhor, é neces
sário o empenho detodos para restaurar a verdade
nas relações entre as nações, a começar pelo livre
comércio mundial, alardeado justamente por aqueles
que praticam o mais perverso protecionismo, inclusi
ve na produção agrícola, em que o subsidio promovi
do pelos países desenvolvidos chega a 1 bilhão de
dólares diariamente.

A agricultura ocupa apenas 10% do comércio
mundial, porém é da agricultura que bilhões de seres
humanos tiram ou tentam tirar os recursos para sua
sobrevivência. É da agricultura também que é extraí
do o elemento vital para a sobrevivência, o nosso ali
mento.

Portanto, tratar a agricultura como mero negó
cio de exploração irracional visando ao lucro, no qual
é defendida a utilização de sementes transgênicas,
colocando em risco a saúde e até o futuro da espécie
humana, é um caminho do qual discordamos total
mente. Estamos na expectativa de que o debate em
torno das negociações sobre a questão da agricultura
prossiga, justamente para o fortalecimento do G-20,

! I
, I
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que visa à ampliação dos interesses da agricultura fa
miliar no âmbito do comercio internacional.

É inadmissível, Srs. Deputados, que o grupo de
países formado por China, México, índia, África do
Sul, Argentina, liderados pelo Brasil, não seja respei
tado na OMC, já que é nesses países que estão 65%
dos agricultores de todo o mundo e uma fração ex
pressiva do comércio agrícola mundial. A agricultura
é o ponto central desses países, que querem comba
ter as práticas desleais do comércio, como ajudas in
ternas e subsídios à exportação utilizados pelos Esta
dos Unidos e pela União Européia e que geram distor
ções nos preços e no comércio internacional agrícola.

Srs. Deputados, neste momento tão conflitante
das relações internacionais, é imperativo que continu
emos as iniciativas efetivas para a integração entre os
países latino-americanos, para garantir os espaços
conquistados pelo MERCOSUL e continuar a largos
passosna formação de um bloco único com a Comu
nidade Andina de Nações (CAN).

Ressaltamos a ofensiva do Governo Lula em
ampliar o MERCOSUL através de investimentos ma
ciços em infra-estrutura de transporte e de geração
de energia, de maneira a dar conta de apressar a inte
gração física entre as nações do continente sul-ame
ricano, o que possibilitará um novo desenho espacial
na região, o que chefes de Estado como Alejandro
Toledo, Presidente do Peru, e Hugo Chávez, da Ve
nezuela, têm chamado de Comunidade Sul-America
na de Nações.

O Brasil, nobres Deputados, como potência in
dustrial e tecnológica emergente, tem reconhecida
vocação agrícola, em que se combinam diferentes
formas de estrutura produtiva, do agronegócío à pe
quena agricultura e à agricultura familiar. O agrone
gócio é encabeçado pelo plantio de soja, ramo em
que temos a maior produtividade mundial por hectare.
Temos também os menores custos de produção para
o açúcar e para o frango, e com isso somos capazes
de gerar expressivo montante de divisas em nossa
pauta de exportações, que também consagrou o nos
so País como o de maior superávit agrícola do plane
ta.

Por essas razões, manifesto aqui nosso apoio
incondicional aos esforços diplomáticos para a redu
ção gradual e até a extinção completa de todos os
subsídios à exportação, além da redução da barreiras
não-tarifárias, questões que representam um ele
mento vital de afetação das condições de concorrên
cia internacional.

Sr. Presidente, quero aproveitar este momento
para registrar nesta Casa a participação efetiva dos
Ministros de Estado do Brasil.

Quero ainda dizer que estivemos acompanhan
do os Ministros brasileiros na condução dos trabalhos
do Bloco G-20. Foi de fundamental importância a po
sição do Brasil.

Quero parabenizar o Governo Lula, por meio de
seus Ministros, pela condução que teve na reunião na
Organização Mundial do Comércio.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. João Gran
dão, o Sr. Carlos Nader, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, 1º Vice-Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estivemos reunidos há pouco, em audiência na Co
missão de Educação e Cultura da Câmara dos Depu
tados, a fim de ouvir a comissão especial viabilizada
pelo Ministério da Educação para elaborar proposta
de avaliação do ensino superior. Ouvimos a exposi
ção feita pelo Prof. José Dias Sobrinho, que, com sua
equipe, produziu texto sobre avaliação das universi
dades em substituição ao Exame Nacional de Cur
sos, o chamado Provão.

Isso vem demonstrar claramente aquilo que dis
semos durante anos nesta Casa: o Provão não é um
instrumento positivo de avaliação, mas apenas uma
fotografia que analisa o produto, e não o processo;
avalia o aluno, que é prejudicado, e não avalia con
cretamente a instituição.

Avaliar uma instituição de ensino superior, pes
quisa e extensão é uma tarefa complexa. Deve ser fe
itaa avaliação global das instituições, da seguinte for
ma: uma avaliação interna, ou seja, uma auto-avalia
ção da instituição, e, ao mesmo tempo, uma avalia
ção externa, promovida pela sociedade e pelo Minis
tério da Educação.

Sem dúvida, a lógica estabelecida pelo Provão
e o "ranqueamento" das universidades provocaram
imensas distorções, tais como a abertura de cursi
nhos para preparar alunos para fazerem no Provão, e
as universidades passaram a exibir seu conceito para
atrair alunos para seus cursos. Chegou-se ao ponto
de faculdades promoverem gincanas, com doação de
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automóveis e motocicletas aos alunos, para estimu
lá-los a irem bem no Provão.

Mais do que isso, a obrigatoriedade dessa avali
ação era o reconhecimento da incompetência da au
toridade governamental em realmente autorizar e re
conhecer os cursos. Uma universidade reconhecida
não pode posteriormente exigir que os alunos façam
novo exame para ser validado como profissional.

É criado o Sistema Nacional de Avaliação da
EducaçãoSuperior - SlNAES1 com equipes que per
correrão universidades, faculdades e cursos, delimi
tando as condições de infra-estrutura, formação dos
docentes e, mais do que isso, currículos e periodici
dade de. e~ames, tanto nomeio quanto no final do
curso, poramostragem - não é obrigatório. Esse sis
tema maisCQmpl~xo, com apoio da comunidade,
pode sem dúvida mudar a qualidade da avaliação do
ensino superior. Desse modo, não teremos mais me
canismosqueserviramaOmarketingpolítico, caso do
Provão, qU~foi marcado Governo anteriore nãoser
viu para nada.. Com conc~itosde "A" a "E" era impos
sívelavaliar universidades, e isso causava enormes
distorções na avaliação institucional do ensino superi
or no País.

Parabenizo, portanto, a comissão especial for
mada no Ministério da Educação e aproveito para res
saltar que a Comissão de Edycação da Câmara dos
Deputados não ofereceu resistência à proposta. Pelo
contráfio, Deputados de. todos os partidos concorda
ram com o encaminhamento e a necessária comple
xidade para a dece~te avaliação do ensino superior.

Que o Congresso Nacional tenha sensibilidade
ao analisar eSsa proposta de interesse. de todos os
brasil.eiros'C:ertam~nte,não será fácil vencer o senso
comu l11 ea resistência de esc?las particulares, que se
acostum~ram a tE1r acesso pelas portas dianteira e
traseira doMinistério da Educação e transformaram a
educaçã?emgré\.nde mercadoria.

Muito obrigado.
O SR. ADElOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
OSR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
OSR.'ADElOR VIEIRA (PMDB - SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiroIU~ar,c()nvocoosSrs. Parlamentares dami
nha bancada,oPMDB, para que acorram ao plenário,
pois o paihel registra 242 presenças e falta pouco
para o iriícibda'Ordem do Dia.

Erns~guhdo .lugar, •aproveito a oportunidade
para convidar todos os Deputados para a sessão so-

Iene a ser realizada amanhã, às 9h30min, em come
moração do Dia Nacional de Missões Transculturais,
quando será criada oficialmente a Frente Parlamentar
Evangélica.

Informo também que nos corredores do Anexo II
está sendo exposta a1 ª Amostra Brasileira de Mis
sões Transculturais, que certamente já foi objeto da
atenção dos Srs. Parlamentares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo apalavra à Sra. Deputada Atmerinda de Carvalho.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
hoje a situação no País é tal que até parece que con
viver com a violênCia é a coisa mais normal do mun
do, pois ela parte de todos os lados, até mesmo de
quem tem a função de velar pela segurança e prote
ger a população.

Refiro-me, Sr. Presidente, ao lamentável episó
dio envolvendo o comerciante chinês Kim Ghang
Chan, que morreu no último dia 5, vítima de lesões
corporais· sofridas dentro do Presídio Ary Franco, no
Estado do Rio de Janeiro.

Essa onda de violência, que se alastra por todo
o território nacional, tem maior destaque, porém,
quando acontece no meu Estado, por sua condição
de pólo turísticO e porque os meios de divulgações
são pontuais em sua publicidade.

Ante a situa.ção alarmante, o movimento Viva
Rio organizou, no último domingo, uma manifestação
pública na praia de Copacabana, da qual, sob forte
chuva, participaram cerca de 40 mil pessoas, dentre
elas inúmeras aUtoridades, como o Presidente desta
Casa, o Ministro da Justiça, inúmeros Parlamentares
federais, estaduais e municipais, Secretários e ou
tros, além atores, familiares de vítimas de violência,
populares é a família do comerciante chinês vítima
dessa abominável realidade.

Amanifestação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, alem do protesto, representou um verdadei
ro grito contra a violência e a impunidade, numa de
monstração de intolerância, com o clamor pelo fim
dessa situação.

Como ponto central da manifestação, ecoou
mais fOrte o desejo de ver aprovado o projeto oriundo
do Senado Federal em tramitação nesta Casa, intitu
lado Estatuto do Desarmamento, que, além de impor
restrições ao uso, à aquisição e à posse de arma, pre
tende tornar inafiançável o porte de arma e prevê um
referendo poputarem 2005, para ouvirmos a opinião

1I
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pública brasileira sobre a proibição da venda de ar
mas no País.

Por tudo isso, quero aqui cumprimentar os orga
nizadores e os participantes daquela manifestação,
na expectativa de que o projeto seja de imediato sub
metido à apreciação desta Casa, como primeiro pas
so no combate de tanta violência, e de que o grito de
intolerância daqueles manifestantes sensibilize todos
nós para a imediata aprovação do projeto, que, trans
formado em lei, certamente contribuirá para a socie
dade, pois inúmeras vítimas serão poupadas.

Muito obrigada.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, no segundo
domingo de setembro se comemora no Brasil o Dia
Nacional de Missões, quando o povo de Deus reflete
sobre a necessidade de evangelizar o nosso país e o
mundo.

Ao passarmos pelo salão do Anexo 11, vemos di
versos estandes expondo a ação evangelizadora. É
também uma mostra que o título de ordens missionárias
e denominações não desvia do alvo de render o mundo
aos pés do Senhor Jesus Cristo. Fazer missões cumpre
o imperativo de Jesus à sua Igreja: "Ide por todo o mun
do e fazei discípulos de todas as nações'~ Nesse objeti
vo glorioso estão inclusos todos os moradores da terra,
independente de raça, língua e cor.

O Dia Nacional de Missões, ao contrário do que
possa parecer, convoca os cristãos a fazerem profun
da reflexão sobre sua própria vida. Estando a desfru
tar das bênçãos do evangelho, o que fazer para com
partilhá-Ia. O trabalho de missões em todas as suas
modalidades são financiadas pelas contribuições vo
luntárias dos membros das diversas denominações.

Deve-se considerar que em certos lugares, por
motivos geográficos, políticos e religiosos, implantar
e desenvolver o trabalho missionário torna-se onero
so financeiramente e em vidas. Doenças, sabota
gens, agressões e morte estão entre os resultados do
trabalho missionário.

O trabalho missionário transcultural envolve al
gumas incompreensões. Com freqüência, missionári
os são injustamente acusados de prejudicar, com seu
trabalho, a cultura indígena. Isso pode ter acontecido,
considerando o grande número de trabalho transcul
tural. Contudo, os detratores do evangelho não con
tam os benefícios inestimáveis do trabalho dos verda
deiros missionários.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o
maior trabalho de lingüística desenvolvido entre os in
dígenas brasileiros é feito por missionários evangéli-

coso Homens e mulheres, formados para o fim missio
nário, adentram as tribos, estudam a língua, escre
vem-na e alfabetizam os nativos na sua própria lín
gua. Após, traduzem partes da Bíblia ou a Bíblia intei
ra, além de outras literaturas, e fornecem a essa tribo
o tesouro de ler e escrever em seu próprio dialeto.

Os verdadeiramente convertidos ao cristianis
mo são um fator de bênçãos para a comunidade
como um todo, pois fogem do crime e dos vícios de
gradantes, mantêm suas famílias em equilíbrio e paz.

Pedimos a Deus que o trabalho missionário se
expanda e cumpra com os objetivos do Mestre, para o
bem de todos.

Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, recentemente foi apresentado rela
tório, elaborado pela Organização Não-Governamen
tal Justiça Global, no qual são apontados, mais uma
vez, dados sobre a violência praticada por agentes
públicos, principalmente policiais e agentes peniten
ciários. Infelizmente, nesse relatório, o Brasil é apon
tado como um dos principais países em número de
assassinatos sumários praticados por policiais. Se
gundo o mesmo, desde 1997 foram levantados 349
assassinatos sumários, dos quais 202 não tiveram
nenhum tipo de ação contra seus autores. Esse des
caso ora é causado pela péssima qualidade das in
vestigações policiais, ora pela falta de vontade de
apurar os fatos.

A relatora especial da Comissão de Direitos Hu
manos da Organização das Nações Unidas sobre
execuções sumárias, Sra. Asma Jahangir, está no
Brasil para avaliare dar as providências necessárias
aos casos de violação dos direitos da pessoa huma
na. No dia 20 de setembro, a convite do Fórum de Di
reitos Humanos Santo Antônio de Jesus, no Estado
da Bahia, estaremos participando de uma audiência
pública para dar continuidade à diligência que investi
ga a atuação de um suposto grupo de extermínio que
atua naquela região.

Entre os motivos apresentados nas pesquisas
que vêm contribuindo para a continuidade das viola
ções de direitos humanos no Brasil, a certeza da im
punidade se sobressai. Em trabalho apresentado
pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, 60%
dos processos qualificados como tortura são enqua
drados como lesão corporal, 20% como abuso de au
toridade e os 20% restantes como maus-tratos.

A fim de combater o crescimento dos crimes de
tortura e de apurar casos já existentes, a Secretaria

_~_.. _·'·c """'--------'-----_··_
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Especial de Direitos Humanos, através do Conselho
Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana,
anunciou o início dos trabalhos do Grupo Móvel de
Combate à Tortura.

Esse grupo, a partir de denúncias já apresenta
das à Secretaria Especial de Direitos Humanos, irá
realizar visitas surpresas a casas de detenção, dele
gacias, abrigos de menores e outras instituições em
vários Estados brasileiros. Entre os objetivos iniciais
do grupo podemos citar a busca e apreensão de ins
trumentos utilizados em sessões de tortura, como for
ma de obtenção de provas materiais contra os crimi
nosos que a cada dia estão mais sofisticados em
suastécnicas de impor sofrimento às vítimas sem dei
xar vestígios.

Recentemente, vimos nos noticiários o lamentá
vel episódio do comerciante chinês barbaramente tor
turado e espancado dentro do Presídio Ary Franco,
no Rio de Janeiro, que morreu no hospital, vítima de
traumatismo Grânio~encefálico. E uma autoridade po
liciai do Rio de Janeiro chegou a levantar a possibili
dade de processá-lo por danos materiais àquela insti
tuição. Ou seja, a vítima de tortura ainda é obrigada a
indenizar o Estado talvez pelo sangue espalhado pela
parede e pelo chão.

O Governo Federal, com o intuito de reverter
esse quadro de viOlência institucionalizada por agen
tes públicos, promoverá cursos sobre combate à tor
tura para policiais, promotores e juízes. Espera-se
que, com essa iniciativa, as investigações e a punição
contra torturadores deixem de ser um mero procedi
mento· processual e passem a ser encaradas como
fundamentais para combater crimes contra os direitos
das pessoas humanas, utilizando-se todos os instru
mentos disponíveis pelo Estado.

É necessário, mais uma vez, que o empenho da
população e de entídades em lutar contra as injusti
ças perpetradas contra os direitos humanos mante
nha-se firme. Organizações não governamentais
possuem umpapel fundamental em mobilizar a popu~

lação para que as denúncias contihuem sendo feitas
e que os crimes sejam apurados.

Estamos aqui para apoiar as ações que vêm
sendo realizadas pela Secretaria Especial de Direitos
Humanos para combater a tortura. É um novo tempo
na Justiça, um novo tempo no Brasil, onde o combate
à violação aos direitos humanos parece ter consegui
do ocupar o lugar que há muito já deveria estar ocu
pando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, quero fazer um registro certamente
em nome de V.Exa. também.

Esta semana completou 1 ano de fundação o
Instituto Ricardo Brennand, no Estado de Pernambu
co, talvez a maior iniciativa cultural do Nordeste nos
últimos 30, quiçá 50 anos.

O empresário que empresta o nome ao instituto
resolveu doar à sociedade o seu acervo e tudo o que
amealhou. como empresário vitorioso ao longo da
vida para que a esse acervo os pobres tivessem
acesso. Com a criação da fundação, Ricardo Bren
nand lega às gerações futuras o acervo cultural, o
resgate do Brasil colônia, do período de ocupação
dos holandeses em Pernambuco

No momento em que Olhstituto Ricardo Bren
nand completa 1 ano, rrtarco devidamente comemo
rado, com belíssimo concerto da Orquestra Sinfônica,
parabenizo, em nome da bancada de P,ernambuco,
esse ilustre empresário e sua família pela demonstra
ção de grandeza às futuras gerações e,principalmen
te, ao nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inocêncio Oli
veira) - Esta Presidência se associa às homenagens
prestadas pelo ilustre Deputado José Múcio Monteiro,
em nomeda bancada de Pemambuco, ao empresário
Ricardo Brehnand, pela grande obra. V.Exa. disse
muito bem, talvez seja nos últimos 30 anos a maior
obra no âmbito da cultura e da arte que se fez no Nor
deste.

Parabéns pela manifestação. Conte com nossa
bancada neste momento.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, após 8 anos de batalha na renegociação da dívi
da de pequenos e médios agricultores, obtivemos ex
pressiva vitória.

Deputado João Fontes, faço um alerta - já
anunciado tanto ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário quanto ao Ministério da Fazenda, que tem a
competência de expedir orientações para os Bancos
do Nordeste e do Brasil- a respeito da confUsão cria
da pelas instituições financeiras no cumprimento da
medida provisória baixada pelo Governo e aprovada
pelo Congresso Nacional.

Afinal de contas, no corpo da medida provisória
foram inseridos textos de responsabilidade do próprio
Presidente da República, que chamou para si a ques
tão do tratamento dos pequenos e médios agriculto
res do semi-árido brasileiro, no tocante à redução no
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pagamento, à aplicação dos mesmos índices empre
gados aos trabalhadores de áreas de assentamento
do antigo PROCERA.

Os bancos têm criado dificuldades e levantado
problemas. Nesse final de semana, agricultores da
região do feijão, na Bahia, reclamavam que os ban
cos querem negociar com os agricultores desde que
eles paguem o que devem. Ora, se é para pagar o
que se deve, não precisaria haver nenhuma lei esta
belecendo a renegociação nos paradigmas - volto a
frisar - reafirmados no compromisso assumido pelo
Governo, inclusive pelo Presidente da República.

É fundamental resolver esse problema. Os agri
cultores têm se dirigido às instituições bancárias e en
contrado dificuldades para fazer a renegociação da
dívida. Creio que não foi essa a intenção tanto do le
gislador quanto do Executivo ao tratar do problema
da dívida dos agricultores.

E há outra coisa fundamental: esse aspecto é o
que poderíamos chamar de estágio inicial, para criar
condições de esses agricultores fazerem novo finan
ciamento. Não adiantaria a renegociação da dívida se
não houvesse para esses pequenos e médios agricul
tores e trabalhadores assentados País afora a possi
bilidade de novo financiamento. Se renegociarem a
dívida e não obtiverem novo financiamento, vão pro
duzir de que maneira? Foi esta a intenção do Gover
no: resolver o problema da dívida com os bancos e
propiciar a liberação de recursos para que o homem
do campo voltasse a plantar e a ter a possibilidade da
retomada do trabalho.

Em nosso modo de ver, é isso que está consa
grado na lei, e os bancos não têm o direito de fazer in
terpretação indevida do conteúdo da lei aprovada nes
ta Casa, muito menos da intenção que lastreou a posi
ção do Governo na perspectiva de atender milhões de
agricultores espalhados por esse Brasil afora.

Espero que a partir de agora o próprio Ministério
do Desenvolvimento Agrário e o Governo consigam
entrar em ação. Já há indicativo de reunião com os
Bancos do Nordeste e do Brasil para pôr as coisas no
devido lugar. Foi essa a grande luta que travamos a
vida inteira. Às vezes, baixava-se uma resolução e o
gerente, lá na ponta, fazia a interpretação. Tem de se
cumprir o que está na lei. Qual foi a intenção do legis
lador? Não pode haver interpretação de quem quer
que seja para prejudicar o agricultor.

Há verdadeiro pânico na agricultura. As pesso
as nos procuram e afirmam: fizemos a negociação,
vocês estão dizendo que há renegociação da dívida e
quando vamos ao banco querem que o agricultor qui
te seu débito. Volto a frisar: se o agricultor tivesse di-

nheiro para quitar sua dívida, não teríamos feito ne
nhum tipo de renegociação.

Os agricultores, Sr. Presidente - V.Exa., que é
do sertão de Pernambuco, sabe muito bem-, não de
ixaram de pagar a dívida por safadeza ou por malan
dragem. O que aconteceu foi frustração de safra, oca
sionada por longa estiagem ou por erro nos projetos.
Os agricultores às vezes são orientados de forma equi
vocada a plantar sem nenhuma adequação ao perfil
exigido pela lavoura ou, então, a região não se ajusta a
essa cultura. Ou falta acompanhamento técnico, como
assistimos ao longo dos anos. Esses fatores causaram
frustração de safra. Portanto, a renegociação é justa,
necessária e vital para o campo brasileiro.

Nesse sentido, cobramos mais uma vez das ins
tituições bancárias que se moldem àquilo que o Parla
mento aprovou, àquilo que é intenção do Governo e
fundarnental e necessário para o campo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência reitera apelo aos Srs. Deputados e às
Sras. Deputadas presentes nas diferenças depen
dências da Casa para virem a plenário. Já temos re
gistrados 266 Srs. Deputados, mas é preciso quorum
de 308 para se iniciar a Ordem do Dia. Se os Parla
mentares vierem a plenário e aqui permanecerem po
deremos concluir a Ordem do Dia mais cedo. Caso
contrário, vamos ter de estender as votações madru
gada adentro.

O SR. HELENO SILVA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há vá
rias Comissões funcionando.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai mandar uma pessoa da Secreta
ria-Gerai da Mesa às Comissões e, ao mesmo tempo,
determina o encerramento dos trabalhos das Comis
sões, a fim de que o quorum necessário para início da
Ordem do Dia seja atingido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Nice Lobão.

A SRA. NICE LOBÃO (PFL - MA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Constituição de 1988, no
capítulo referente aos princípios gerais da atividade
econômica, previu que as empresas de pequeno por
te fazem jus a tratamento favorecido com relação às
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suas obrigações administrativas, tributárias, previ
denciárias e creditícias.

Passados 15 anos desde a aprovação da Carta
Magna, é inacreditável que as pequenas e microem
presas continuem a arcar com uma carga tributária
elevadíssima, que ainda se sOjeitem a tortuosos trâ
mites burocráticos para viabilizar suas atividades e
que não encontrem disponíveis instrumentos de cré
dito compatíveis com sUas reais necessidades.

A criação do.regime tributário do SIMPLES, em
1996, e a aprovação do Estatuto da Microempresa e
da Empresâde Pequeno Porte, em 1999 - 11 anos
após 8 promulgação da Constituição -,foram as úni
cas iniciativas de incentivo aos pequenos empresári
os e, certamente, a observação cotidiana da econo
mia nos permite afirmar que não foram suficientes
para atender o que pretendia o legisl~dor constitlJinte.

Desde então, praticamente nada foi feito para
fomentar o crédito aos pequenos e microempresári
os, quase nenhum (;lpoio foi-lhes dado para alavancar
o seu potencial exportador, e suas oportunidades de
acesso a novas tecnologias e a programasdecapaei
tação permanecemreduzidas. Com relação a esses
temas,resta muitoa ser f~ito,oque é lamentável, já
que esse segmento empresarial, considerando o fatu
ramentoanualcomo critério de. enquadramento,en
globa hoje cerca de 96% das empresas brasileiras.

Pode-se alegar, por outro lado, que suas recei
tas de ven~as representam não maisque.30% do to
tal nacional,. o que nãojustificaria a importância que
muitos insistem ematrlbuir~lhes. Entretanto, quando
analisamqs seu papelÔomercad? de trabalho, que,
para a realidade brasileira, é um indicador muito mais
importante, verificamos que as pequenas e microem
presas respondem por mais de 43% elo pessoal for
malmenteócupadci no País.

E é justamentéa.quéstão da criação de postos
de trabalho, Sr. PrElsidente, Sras. e Srs. Deputados,
que.evidencia, de forma inquestio~ável,a grande im
portância que o segmento dos pequenos e micronegó
cios possui no quadroatuaJ da economia brasileira.

No período entre 19Q5 e 2000, os dados dispo
níveis mo~tr~rnqueo sald~ positivo de novosempre
90S gerados(resultante de contrat~çõesmenos desli
gamentos~nasrnicroempresasbeneficiou mais de 1
milhão e 400 mil pessoas, enquanto nas grandes em
presas, norresmo período, esse saldo foi irrisório,
não alcançando 3? mil postos de trabalho adicionais.

Esses números parecem inacreditáveis, mas
estão corretos. Nasegundi;t metade da década pas
sada, vale I'essaltar,o emprego adicional gerado pe-

las microempresas foi 47 vezes superior ao criado de
forma líquida nas grandes empresas.

E esse resultado positivo ocorreu a despeito do
péssimo tratamento que, em nosso País, damos aos
pequenos empreendedores.

As estatísticas mostram que as pequenas e mi
croempresas apresentam, no Brasil, uma taxa de
mortalidade muito elevada - da ordem de 39% - em
seu primeiroano de atividade. Epor que essa taxa de
mortalidade tão elêvada? Seráque o empreendedor
brasileiro é incompetente e ineficiente? Não, Srs. Par
lamentares.. ESSa taxa é resultado, justamente, do
descaso que nossa estrutura legal dispElnsa ao pe
qUeno empresário..Há muitos temas fundamentais
para o desenVolvimento sustentado do setor que es
tão sendo discutidos sem a necessária profundidade
em nosso País.

Podemos mencionar, por exemplo, o microcré
dito, a inadequação dalegislação trabalhista, a defici
ente capacitação gerencial e tecnológica, a má quali
ficação da mão-de-obra, a carga tributária excessiva,
os controles administrâtivos e contábeis lexagerados
e tantos outros que, cornoesse~, são ind~spensáveis

para que se crie um ambiente adequado ao desenvol
vimento dos pequenos negócios.

A discussão da reforma tributária nesta Casa
ocorreu de forma açodada, colocando a perder mais
uma oportunidade de discutir de forma correta alguns
dos temas que acabo de mencionar.

Existe umaproposta doS§BRAEdo Maranhão
no sentido de que se inclllanê:\ PEC da reforma tribu
tária uma alteraçãodo art. 146.da Constituição, pre
vendo a edição de lei complem~~tar para garantir tra
tamento diferenciado e simplificado às microempre
sas eàs empresasde PElqUeroporte.

Os argumentos que al.inhei nestaltribuna dei
xam evidente a justeza de~aproposta e demons
tram a necessidade de que o assunto venha a ser dis
cutido,Gom a profuhdidade eofespeito que merece,
nesta Gasa.

Louvo, portanto, a iniciativa do SEBRAE de meu
Estado e espero contar com o apoio de meus pares
para lutar em defesa dospequenos e rnicronegócios,
pois tenho a convicção de que assim estarei lutando
pelos interesses de nossa Pátria.

Obrigada.
A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB - RN. Sem

revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, primeiro quero reconhecer a preo

cupação que V.Exa. tem com relação às votações. É

I!
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importante que o Parlamentar venha ao plenário para
que possamos iniciar nossos trabalhos.

Sr. Presidente, fiz chegar à Presidência desta
Casa, para que seja encaminhado ao Ministério de
Minas e Energia, requerimento em que peço a não-in
clusão do Estado do Rio Grande do Norte no horário
de verão. Entendo que esse horário deve ater-se ao
centro-sul, onde o número de indústrias é bem maior.
A economia do nosso Estado não sofrerá caso não
haja horário de verão.

Peço que essa Presidência dê os encaminha
mentos devidos ao meu requerimento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB 

RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
benizo nesta oportunidade o Arcebispo Emérito do
Rio de Janeiro, D. Eugênio Sales, pelo artigo publica
do ontem no Jornal do Brasil, que trata do ensino reli
gioso no Rio de Janeiro.

O Cardeal parabeniza a Assembléia Legislativa
por aprovar uma lei, já sancionada pela Governadora
do Rio de Janeiro, Sra. Rosinha Matheus, e já publica
da, que estabelece a realização de concurso para o pre
enchimento de 500 vagas para professor de ensino reli
gioso, independentemente do credo de cada um.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ZÉ GERALDO (PT - PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e to
dos aqueles que me ouvem neste momento, quero ex
ternar minha indignação e preocupação com a ganân
cia de alguns grupos empresariais, algumas pessoas
que pensam que o mundo é feito só para elas. Refi
ro-me à ganância que impera na região amazônica.

Recentemente, tivemos informações de que o
nosso cupuaçu foi patenteado nos Estados Unidos,
na Europa e no Japão. Também a acerola já está pa
tenteada nos Estados Unidos.

O programa Globo Rural de domingo mostrou a
importância do camucamu, uma fruta pequena, mas
com muita vitamina C e que também está sendo pa
tenteada por empresas de outros países.

Temos a felicidade de este Governo ter anunci
ado alguns investimentos importantes para a região
oeste do Pará, que territorialmente significa 50% da
área do nosso Estado.

Por exemplo: recriação da SUDAM; aumento
dos recursos do Banco da Amazônia; recursos do
PPA para a Rodovia Transamazônica, historicamente
abandonada, no valor de 210 milhões; acordo com a
iniciativa privada para asfaltamento da Rodovia Cuia
bá-Santarém e retomada dos estudos da Usina Belo

Monte, para geração de energia, debate que vem
sendo feito com a sociedade civil daquela região.

No entanto, enquanto comemoramos essas
boas intenções do Governo, temos os gananciosos,
que estão chegando e tentando ser donos da região 
uma meia dúzia de pessoas que se apropriam de ter
ras da União. É inacreditável que um ser humano
queira ser proprietário de 100 a 200 mil hectares, che
gando até ao exemplo de 5 milhões de hectares, no
Município de Altamira. Acontecem, então, situações
como a de São Félix do Xingu. Na verdade, isso tam
bém já aconteceu na chamada Terra do Meio, Municí
pio de Altamira, onde 48 mil metros cúbicos de mogno
foram ilegalmente retirados de terras da União, terras
indígenas, no final do ano passado.

E as brigas, que antes eram de grileiros e de fa
zendeiros com posseiros, começam a ser de grileiros
com grileiros. Éo grilo grande matando o grilo pequeno.
Foi isso que aconteceu no final da semana passada.

É lamentável que um cidadão, em apenas 1
ano, consiga derrubar e queimar uma quantidade de
floresta do tamanho de 8 mil campos de futebol, não
deixando sequer uma árvore na área, nem as casta
nheiras. Este mesmo cidadão quer ser dono de mais
50, 60 mil campos de futebol. Não respeita ninguém,
e, quando a lei não está a seu favor, usa a lei das ar
mas, como está ocorrendo nessa região.

O Governo vai agir, não permitirá esse tipo de
situação, até porque a sociedade brasileira não su
porta mais a ação de indivíduos que ainda pensam
que as riquezas deste País são só para eles.

Muito obrigado.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na semana passada, a Juventude
Popular Socialista (JPS) liderou o movimento de estu
dantes que, em frente ao prédio do Ministério da Edu
cação, soltaram dúzias de caranguejos. O objetivo
daquela manifestação estava expressa pelos própri
os crustáceos: a idéia do Sr. Ministro Cristovam Buar
que de acabar com o chamado Provão é, de fato, um
retrocesso.

Desde que, a partir do Governo passado, se ini
ciou o processo de avaliação do ensino no País, fo
ram muitos os erros, os desencontros, mas, de qual
quer maneira, estamos diante da necessidade de
aperfeiçoamento e não de abandono, ou, como no
caso da nova proposta, de um autêntico retrocesso.

No sistema ainda vigente, todos os cursos, to
das as escolas de ensino superior, públicas e particu
lares, tinham avaliados seus resultados, sua capaci-
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dade de ensino e orientação pedagógica. Ali e princi
palmente na área do ensino particular, muitas e mui
tas escolas se viram na obrigação de implantar seu
método de ensino, incorporar a seu corpo docente
profissionais mais gabaritados, com o que se conse
guiu um inegável avanço na qualidade do ensino ali
ministrado.

Agora se pretende jogar no lixo essas conquis
tas reais. Pensa-se em fazer uma avaliação que, bem
medida, é apenas mais barata, mas, em hipótese al
guma, mais efetiva.

Para tanto, em vez de uma avaliação universal,
teríamos um trabalho feito por amostragem, com o
sorteio de estabelecimentos escolares e dos cursos a
serem examinados, o que, convenhamos, é, de fato,
o retrocesso a que se referem os estudantes, erguen
do como emblema a figura do caranguejo, sempre
indo para trás, quando a sua frente está o futuro que
todos almejamos conquistar.

Sr. Presidente, Sras. e Sras. Deputados, o mo
vimento estudantil aqui referido tem uma qualidade
que precisamos exibir. Diferentemente do que ocorre
em outras áreas de nossa sociedade, os jovens vão
às ruas pedir que sejam examinados, que sejam ava
liados, que se diga, com provas reais, se consegui
ram avançar em seus estudos e, sobretudo, se esse
ensino lhes está sendo transmitido dentro dos pa
drões que a nova sociedade do conhecimento o exi
ge. E saber que essa exigência partiu dos próprios jo
vens é mais que gratificante e louvável.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão

do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
na última sexta-feira, no Estado do Ceará, realizamos
audiência pública da Comissão Especial que analisa
a criação da SUDENE pata discutir o tema com o se
tor produtivo, os pequenos, médios, grandes e micro
empreendedores do Estado do Ceará, com os traba
Ihadores.do Nordeste e suas entidades representati
vas, com as universidades, com os órgãos federais e
regionais, a exemplo do Bancado Nordeste do Brasil,
do DNOCS, da CODEVASF e da CHESF.

Nosso objetivo·era ouvir os setores produtivos
do Estado do Ceará sobre a iniciativa. A audiência
contou com a partiCipação danossa bancada federal,
inclusive do seu Coordenador, Deputado Roberto
Pessoa, além de llm número significativo de Prefei
tos, Vereadores e Deputados Estaduais.

Todos afirmaram que a SUDENE é fundamental
para construir um grande projeto de planejamento e
desenvolvimento da nossa região. Nesse aspecto,

também disseram que as funções previstas pelo Go
verno Lula para a nova SUDENE no Projeto de Lei
Complementar nº 76 garantem o atendimento a es
sas demandas.

Há reivindicação das autoridades que ali com
pareceram no sentido de ampliar o Conslelho Delibe
rativo da SUDENE para incorporar, entre outras orga
nizações, oBanco do Nordeste do Brasil, pois enten
dem que tal medida é fundamental.

Também foi abordada a necessidade de melhor
definição das câmaras técnicas setoriais a serem ela
boradas, assim corno o aprofundamento do debate
sobre as fontes de financiamento da nova SUDENE.
O Fundo de Desenvolvimento Regional que o Gover
no pretende criar será constituído de 2% dos impos
tos federais, além dos repasses já existentes. Hoje, a
União repassa 47% da sua receita líquida de impos
tos paraEstados e Municípios; além dos fundos cons
titucionais e outras fontes. Esse repasse está sendo
elevado para 49%, ou seja, 2 pontos perc:entuais.

Precisamos fazer uma grande discussão sobre
o destino que se está dando a esse novo Fundo de
Desenvolvimento Regional, que acaba repercutindo
em todo o território brasileiro. Ao mesmo tempo, ne
cessitamos também discutir os atuais recursos do
Orçamento da União destinados à Agência de Desen
vo~vimento do Nordeste (ADN) , que em 2001 teve or
çamento previsto de 462 milhões de reais e, em 2002,
de 660 milhões de reais, sem que um único centavo
fosse aplicado na Região Norpeste nesses 2 anos.
Para 2003, estão previstos 670 milhões ele reais.

Sr. Presidente, precisamos criar uma nova
SUDENE. Particularmente os reCursosdo Orçamento
para 2003 devem ser investidos ainda este ano. Entre
os vários projetos previstos, a Transnordlestina, rede
ferroviária que interligará grande. Parte dos nossos
Estados, necessita de aporte imediato. Espero que
ainda no final deste ano sejam destinado~) recursos a
esse grande projeto do nosso Governo.

O compromisso da Comissão Especial. é apre
sentar até o dia 30 de setembro o relatório, que deve
ser aprovado na Comissão por unanimidade, para, no
menor tempo possível, ser aprovado também no ple
nário e endereçado ao Senado Federal. Esperamos
que a lei seja sancionada e promulgada ainda em
2003, de acordo com os anseios da nossa população.

Muito obrigado.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho fazer um registro muito importante. O
Estado de Santa Catarina recebeu nas 2 últimas se-

, I'
I i
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manas 2 prêmios pelo trabalho das mulheres na eco
agricultura.

O Movimento de Mulheres Agricultoras de San
ta Catarina recebeu, no dia 8 de setembro, o prêmio
Cidadania Mundial, concedido pela Comunidade Ba
há'í do Brasil ao trabalho de resgate das sementes de
hortaliças produzidas por gerações de famílias de
agricultoras, as chamadas sementes crioulas. Estão
sendo resgatadas por essas mulheres 120 espécies
de sementes. As sementes crioulas foram passadas
de geração em geração, mas acabaram se perdendo
depois das campanhas pela compra de sementes
produzidas por empresas. Vários grupos de mulheres
têm incentivado a produção de hortaliça com as se
mentes crioulas, resgatando a nossa história e o lega
do dos nossos antepassados.

Já a companheira Rosa Sell, do Município de
Paulo Lopes, Santa Catarina, recebeu da Fundação
Cúpula Mundial da Mulher, em Genebra, Suíça, um
prêmio conferido às organizações e mulheres que se
destacam no trabalho de estímulo à permanência das
famílias no meio rural. Foi reconhecido o trabalho fa
miliar desenvolvido pela companheira em reciclagem
e reaproveitamento, tecnicamente chamado de per
macultura: tudo o que é utilizado na produção, até
mesmo a água, é aproveitado ao máximo. O exemplo
de Rosa Sell é prova da viabilidade da produção agro
ecológica no Brasil.

Sr. Presidente, esse reconhecimento internaci
onal mostra que há alternativas que respeitam a natu
reza. As mulheres catarinenses estão lutando pela
sociedade quando divulgam a importância de se ado
tar a agroecologia em vez de escolher a semente quí
mica. As empresas multinacionais incentivaram a Re
volução Verde e destruíram a nossa terra com a pro
dução química que sobrou da 2ª Guerra Mundial e ex
pulsou da roça muitos trabalhadores, enriquecendo
meia dúzia de fazendeiros agropecuaristas que hoje
pousam de mandões e que pouco representam dian
te da grande população que precisa ter acesso à terra
e ao conhecimento.

É, sim, possível deixar de usar as sementes
transgênicas, modificadas por multinacionais como a
Monsanto. Temos de produzir de acordo com a nossa
tecnologia e a nossa pesquisa, recuperando com cui
dado as sementes crioulas de hortaliças e de milho.
Santa Catarina é o Estado que mais produz esse tipo
de semente de alta produtividade e sem nenhum ve
neno ou químico.

Sr. Presidente, a produção orgânica melhora a
auto-estima das famílias e emancipa nossa gente da
dependência em relação às multinacionais. Os agri-

cultores querem cuidar da terra como extensão da
sua vida, não como uma mercadoria em que se joga
qualquer coisa, sem respeito, como se não fosse um
bem da natureza.

Faço estes 2 registros para contrapô-los ao mo
delo do agribusiness, que só visa a exploração dos
trabalhadores e da natureza, para encher o bolso de
meia dúzia de senhores oportunistas que sempre se
apoderaram dos lucros e nunca pensaram no bem da
humanidade.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
ORADORA

MULHERES DE SANTA CATARINA
SÃO PREMIADAS PELO TRABALHO

AGROECOLÓGICO E RESGATE
DAS SEMENTES CRIOULAS

O Estado de Santa Catarina recebeu, nas últi
mas duas semanas, dois prêmios pelo trabalho das
mulheres na ecoagricultura, preservação da biodiver
sidade, recuperação dos ciclos naturais e resgate das
sementes crioulas.

Rosa SeI!
No dia 25 de agosto, a agricultora Rosa Sell, 40

anos, recebeu o prêmio "Criatividade da Mulher no
Meio Rural", concedido anualmente pela Fundação
Cúpula Mundial da Mulher, com sede em Genebra, na
Suíça. O prêmio é dado a organizações e mulheres
que se destacam no trabalho de estímulo à perma
nência das famílias no meio rural.

Rosa SeI! é casada com Glaico Sell e têm dois
filhos. Moram em Paulo Lopes, à 55km de Florianópo
lis. Cultivam um sítio de 15 mil metros quadrados que,
quando foi adquirido, em 1996, era uma área de terra
pobre, semi-árida. O bom manejo do solo mudou a
paisagem e fez brotar frutas, verduras e legumes de
várias espécies.

A reciclagem e reaproveitamento - permacultu
ra - de tudo o que é utilizado na área, inclusive a
água, procurando aproveitar e respeitar ao máximo
os ciclos da natureza, se destacam na atividade da fa
mília de Rosa no pequeno sítio. Os produtos cultiva
dos têm fregueses fiéis e a demanda é sempre maior
do que a produção.

Vários cursos ajudaram a desenvolver um pen
samento mais sólido do que já dava certo na prática e
está servindo de modelo para outros agricultores da
região. A família participa da Rede Eco vida de Agroe
cologia, na Agreco e no Clube de Trocas Ecosol, gru
po de economia solidária que promove trocas de pro
dutos, serviços ou conhecimento.
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O trabalho de Rosa SeU não se limita ao cultivo A finalidade de suma importância da proposição
e manejo agroecológico do solo. Vai além, para a pre- que comento é de dar educação e trabalho formal
servação do futuro do planeta, que pretende dividir para jovens com idade entre 16 e 24 anos, que per-
sempre com mais pessoas. Para ela, o prêmio confir- tençarn a famílias com rendimento mensal per capita
mou que eles estãó no caminho certo. de até meio salário mínirno.

De acordo com estudos e análises, cerca de
Movimento das Mulheres Agricultoras 155 mil empregos poderão ser criados com carteira

O Movimento de Mulheres Agricultoras de San- assinada já a partir deste ano. Para os próximos 2
ta Catarina- MMA - recebeu, no dia 3 de setembro, o anos, a estimativa é ainda mais animadora, gerando
prêmio Cidadània Mundial, concedido pela Comuni- algo em tomo de 250 mil novos postos de trabalho em
dade Bahai do Brasil, pelo trabalho de resgate de se- 2004 e 380 mil em 2005.
mentes dê legumes e hortaliças produzidas e passa- É claro que investimentos serão feitos para ga-
das de geração para geração pelaS famílias de agri- rantiro retomo esperado, pois neste segundo semes-
cultores - as chamadas sementes crioulas. O prêmio tre o investimento inicial contará com R$139 milhões,
foi entregue pela Comunidade.Bahai à representante seguindo para os 2 próximos anos com investimentos
do Movimento de Mulheres Agricultoras de Santa Ca- na ordem de R$265 e H$390milhões, respectiva-
tarina, Rosâne Schiavini Cerca de 120 variedades de mente, oriundos do r esouro Nacional, o que pensa-
hortaliças- cenoura, couve-flor, alface, repolho, ervi- mos ser um bom montante para àlavancar um projeto
lha, alho, cebOla, tomate, entre outras já foram recu- de tanta importância.
peradas. Além desses cultivos terem um sabor dife- O modo de operação da lei assegurará ao jo-
renciado e mais acentuado, foi banido o uso de agro- vem, além da càrteira assinada, o que acaba com a
tóxicos. informalidade que marca o emprego para a popula-

O trabalho está sendo desenvolvido há dois ção dessa faixa etária, urn contrato de 12 meses. Se
anos pelo MMA, que reúne grupos de mulheres para não respeitado pela empresa contratante, esta deve-
estudo, resgate e cultivo das sementes crioulas. Cer- rá dev~lver os recursos· para os cofres do resouro
ca de 900 mulheres, em 30 municípios catarinenses, Nacional, o que nos dá a garantia de que. esses jo-
participam das atividades. vens terão pelo menos um a"no para aprender e de-

Com isso, superam a limitação de variedades senvolver uma. certa "experiência", tão exigida pelo
imposta pela tecnificação e industrialização acentua- mercado nos dias de hoje.
das. Há registros de que os índios americanos tinham Outro cuidàd~ torn~do pelos Deputados desta
corno base •.alim.e.nt.ar cerca de mil e cem espécies d.i- Casa se. refere. à substitUição dos empregados anti-

H . d MMA r gos pelos novatos, com a clara finalidade de baratear
ferentes· de .plantas. oJe, segun o o , os a 1- a mão-de-obra. Afinal de contas, esses jovens re-
mentos consumidos nó planeta derivam de apenas
30 tipos de..plan.tas.. e 7.5%. d.e somen.te 8 tiP.os. cém-promovid?s.~ornertado de trabalho terão uma

.. ... remuneraçãoaindà baixa; se comparados aos funcio-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - nários mais antigos da empresa. Nesse sentido, as

Concedo apalaVraa.o DeputadoManato. empresa.··s terão. <:1.8.• pro.va.r.• que na.-o ho.uve demissões
O SR.MANATO (pOr - ES. Pronuncia o se- ... , - dno prazo de 30 diéls.anteriores a contratalçao os jo-

guinte discurso.) - SI'. Presidente, Sras. e Srs. Depu- vens, devendo também o quadro de funcionários ser
tados, maisurna vezsubo à tribuna para louvar o Pro- mantidó pelo período de Um ano.
grama Primeiro· Emprego, já votado nesta Casa no Para as.empresas que faturam menos de R$1 ,2
dia 19 de agosto d~ste ano, pór unanimidade - 437 milhão, haverá recebiménto de incentivos de R$200 a
votos -, e qlleagora Só depende da aprovação do Se- cada bimestre por vaga detrabalho criada no contrato
nado Federal para começar afuncionar. de um ano. Já asemprésas comfaturamento superior

Gostaria imediatamente deparabenizar o Depu- receberão R$100 a cada bimestre, vigendo o mesmo
tado Reginalôo Lopes pela magnífica relatoria do re- prazo contratual.
ferido projeto, qUe, apesar da ônanimidade, geroupo- DevemoSsalientar, Sr. Presidente, que, no Bra-
lêmicaaberca de alguns pontos, o que de jeito ne- sil de hoje, há cerca de 3,4 milhões de jovens com ba-
nhum prejudicoustla aprovação. Pelo contrário, veio ixa renda na idade atingida pelo Programa Primeiro
ratificar a importância dos debates e discussões en- Emprego, jovens esSes que estudam, porém, não tra-
volvendo ternas de relevância nacional no foro ideal balham. Existemtambém cerca de 4,2 milhões de jo-
que é a Câmara dOs Deputados. vens na mesma faixa etáriaque não possuem empre-
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go nem estudam, devendo, no último caso, se cadas
trar no prazo de 90 dias no Serviço Nacional do
Emprego, provando a retomada dos estudos.

Temos consciência de que essa louvável atitu
de, se tomada de forma isolada, não contornará total
mente o desemprego para os jovens e tampouco re
tomará o crescimento do País. Contudo, acreditamos
que medidas como essa são elos que ligarão o Brasil
sem emprego de hoje ao Brasil onde haja oportunida
desamanhã.

Sr. Presidente, no Espírito Santo também esta
mos aplicando o Projeto Primeiro Emprego, desen
volvido pela OSCIP. O jovem fará cursos de auxiliar
de escritório, informática, operador de telemarketing,
repositor e embalador, montagem e manutenção de
microcomputadores, garçom e barman. Terá direito
ainda a palestras sobre doenças sexualmente trans
missíveis e AIDS, drogas, empregabilidade, gravidez
na adolescência, empreendedorismo e higiene pes
soal, o que vai prepará-lo para o mercado de trabalho.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT - MA.

Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, alguns acontecimentos inter
nacionais merecem a atenção da Casa e me levam a
fazer este pronunciamento.

Em primeiro lugar, enfatizo com orgulho e ale
gria o novo patamar alcançado pelo Brasil em sua po
lítica internacional, sob o comando do companheiro
Presidente Lula e do Ministro das Relações Exterio
res, Celso Amorim. O Brasil faz-se respeitar hoje em
todas as instâncias de interlocução internacional pe
rante as outras nações, inclusive com os Estados Uni
dos da América. O Brasil também se credencia como
líder dos países da América Latina e até dos países
em desenvolvimento em todo o mundo, como bem
atestou o recente desempenho em Cancún. O Grupo
dos 21, agora já Grupo dos 23, é um contraponto fun
damentai para o estabelecimento de uma nova corre
lação de forças no cenário internacional.

O Brasil assume o seu papel de grandeza no ce
nário internacional, reafirmando sua posição de na
ção soberana com extraordinário potencial econômi
co e de liderança política. Nosso papel no fortaleci
mento do MERCOSUL e à frente da defesa dos inte
resses dos países em desenvolvimento na reunião da
Organização Mundial do Comércio sinalizam clara
mente a postura que será adotada na próxima reu
nião sobre a ALCA, marcada para novembro próximo.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, destaco a ini
ciativa do nosso Governo em oferecer o território bra
sileiro como local neutro para sediar uma reunião en
tre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia
e diplomatas da ONU. Trata-se de um protagonismo
político da maior relevância e de alcance histórico,
muito bem recebido pelo Presidente colombiano
Álvaro Uribe. É interesse de todos nós pôr fim à vio
lência que há décadas predomina na Colômbia. O es
tabelecimento da paz e a efetiva integração dos nos
sos irmãos colombianos é um objetivo que devemos
perseguir. A iniciativa do Presidente Lula, portanto, é
fundamental para que a paz seja construída a partir
de negociações que contemplem os grupos envolvi
dos e abra caminho para a construção de um Estado
efetivamente democrático e justo.

Por fim, Sras. e Srs. Deputados, incomoda-nos
a situação de violência no Oriente Médio. Todos
aqueles de consciência democrática e vocação paci
fista, que anseiam pelo fim da violência no Oriente
Médio, só têm a lamentar a opção de Israel pela ofen
siva contra a Autoridade Nacional Palestina. A amea
ça de deportação do Presidente Yasser Arafat mere
ce nosso repúdio; a ameaça estúpida de assassiná-lo
é abominável. É também lamentável o veto america
no à resolução apresentada pela Síria no Conselho
de Segurança da ONU que inibia atitudes violentas
contra o Presidente Arafat.

A consciência democrática desta Casa, a res
ponsabilidade do Parlamento brasileiro com a ques
tão internacional, nosso compromisso com a paz e a
justiça nos obrigam a repudiar o recrudescimento da
violência na Palestina e a instar o Governo de Israel a
retirar as ameaças feitas à Autoridade Nacional Pa
lestina.

Concluo, Sr. Presidente, reiterando nossas con
gratulações ao Presidente Lula e ao Chanceler Celso
Amorim pela política internacional implantada, reafir
mando nosso repúdio às ameaças feitas por Israel à
vida do Presidente Arafat e conclamando a manifes
tação desta Casa.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro
nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigada.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no último dia 13 de setembro, a Coo
perativa de Produtores de Café de São Gabriel da Pa
lha completou 40 anos de fundação.

A COOGABRIEL tem 2 mil associados e filiais
distribuídas em diversos Municípios do Estado. Seu
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principal armazém tem capacidade para estocar 400
mil sacas e conta atualmente com 350 mil estocadas.

Considerada a mais importante fonte de infor
mação no País para a cotação do café, a
COOGABRIEL é a maior cooperativa de café conilon
do Brasil.

Sr. Presidente, graças à sua equipe técnica, que
investe na criação de condições para atender o cafei
cultor na produção, comercialização, investimentos e
seleção de mudas através de seu laboratório, a
COOGABRIEL cada vez mais apresenta um produto
de excelente qualidade.

Sras. e Srs. Deputados, sou grande incentiva
dor das cooperativas e acredito que o cooperativismo
é uma das mais importantes alternativas de combate
ao desemprego e à desigualdade. Daí a importância
de registrar nos órgãos de comunicação da Casa e no
programa A Voz do Brasil o aniversário de fundação
da Cooperativa de Produtores de Café de São Gabri
el da Palha, no Estado do Espírito Santo, que, ao lon
go desses anos, vem resgatando a capacidade pro
dutiva do cafeicultor capixaba. Parabéns ao seu Pre
sidente, Antônio Joaquim de Souza Neto, e a todos os
seus associados.

Aproveito para também fazer um registro sobre
os recursos que o Banco do Nordeste do Brasil vai li
berar para o Estado do Espírito Santo. São 100 mi
lhões de reais a serem aplicados na instalação ou ex
pansão de novos empreendimentos nos Municípios
incluídos na área de abrangência da SUDENE, que
serão priorizados por setor.

Minha satisfação, Sr. Presidente, é que a agri
culturacapixaba receberá 40% do total desses recur
sos, ou seja, 40 milhões de reais, com destaque para
a agricultura familiar, que será beneficiada com linhas
de financiamento de 15 milhões de reais.

Essa é uma grande vitória para nossa região,
que sofre com a seca e vê o empobrecimento dos
agricultores e o êxodo das famílias que abandonam o
campo.

O Banco do Nordeste vai liberar ainda linha de
financiamento para os setores de frutas, café, rochas,
confecções, móveis, turismo e outros importantes
para alavancar o desenvolvimento e retomar o cresci
mentodo norte do Estado do Espírito Santo.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. a divulgação des
te pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, nossa principal missão como Parlamen
tares é construir as pontes necessárias, em conjunto
com a sociedade, o Legislativo e o Executivo, para
chegar a uma real melhoria da qualidade de vida. É
necessário concretizar e operacionalizar vontades
políticas para intervenção direta na realidade.

Gostaria de exemplificar citando um esforço co
letivo e interinstitucional de valorização do biótipo vár
zea, que está se dando no âmbito do Ministério do
Meio Ambiente, mais especificamente no IBAMA,
através do Programa Pró-Várzea.

Na Amazônia, uma área de cerca de 5 milhões
de km2, mais da metade do território total do Brasil, a
várzea corresponde a cerca de 5% da superfície da
Amazônia Legal. Constitui espaço vital dos recursos
genéticos, da biodiversidade, das populações huma
nas, dos recursos aquáticos e também o meio de sub
sistência dos moradores que dela dependem.

Os rios e lagos da várzea, bem como outros cor
pos de água da Amazônia, abrigam 25% das espéci
es de peixes de água doce domundo, diversidade de
uso dos recursos naturais (madeira, produtos
não-madeireiros e pescado) e produtividade. Os so
los são os mais férteis da Amazônia, em virtude da re
novação periódica dos nutrientes. Apesar disso, a po
pulação ribeirinha, por falta de uma política adequa
da, passa fome.

O Projeto de Manejo dos Recursos Naturais da
Várzea (Pró-Várzea), vinculado ao IBAMA, é de extre"
ma importância para a conservação e o manejo ambi
entai e socialmente sustentável dos recursos naturais
das várzeas. A participação das diversas instituições e
de organizações da sociedade civil, a gestão participa
tiva, é uma característica fundamental do projeto,
como é uma preocupação e um esforço permanente
da nossa Ministra Marina Silva. Ele tem como áreas te
máticas a educação ambiental, o ecoturisrno, o mane
jo de lagos e pesqueiros, o manejo florestal de várzea,
acapacitação e o apoio comunitário.

A economia da várzea estábaseada na pesca,
exploração madeireira, pecuária e agricultura. A pes
ca é a principal atividade econômicada várzea. A pro
dução anual de pescado é de aproximadamente 100
mil toneladas- o potencial fica em torno de 1 milhão
de toneladas/ano '-, ou 50% da produção nacional
das águas continentais, ou seja, rios e lagos. O valor
dessa produção é aproximadamente US$100 mi
lhões. A atividade proporciona cerca. de 70 milempre
gos diretos na região. Além disso,opeixe é a principal
fonte de proteína das populações ribeirinhas, com o
consumo percapíta entre 100e550 gramas por dia.
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A exploração madeireira tem uma participação
expressiva na economia da várzea, principalmente no
Estuário do Amazonas. A produção anual de madeira
em tora gira em torno de 3 milhões de metros cúbicos,
ou 10% da produção da Amazônia Legal. A renda bru
ta dessa atividade é cerca de 120 milhões de dólares,
e o número de empregos diretos gerados são da or
dem de aproximadamente 30 mil.

A pecuária é uma atividade em expansão na
várzea, com um rebanho estimado em 1 milhão de
cabeças (bovino e bubalino). A produção anual é de
22 mil toneladas, para uma renda bruta em torno de
R$44 milhões. Em termos de trabalho, a atividade
propicia 5 mil empregos diretos.

As atividades de extrativismo florestal não-ma
deireiro - borracha, batata, palmito, frutos (como pu
punha e açaí) , plantas, óleos medicinais etc. -, a
agricultura de subsistência e o ecoturismo são ativi
dades complementares na economia da várzea.

De modo geral, ali habitam populações larga
mente tradicionais, que possuem grande conheci
mento sobre manejo dos recursos naturais.

A maior parte das terras da várzea está sob o
domínio do Governo Federal, seja na forma de "bem
da União", áreas fora da influência das marés, ou em
terrenos da Marinha, localizados nas margens de rios
e lagos sob a influência das marés. Portanto, a maio
ria dos moradores não possui títulos expedidos pelo
Poder Público ou sob orientação dos regulamentos
que cuidam da propriedade nas áreas marginais de
rios e lagos.

A gestão ineficiente; a falta de políticas específi
cas para promover o desenvolvimento sustentável
em seu ambiente, como crédito, desenvolvimento
tecnológico, infra-estrutura e regularização fundiária;
a escassez de sistemas efetivos de manejo dos recur
sos naturais; a deficiência do sistema de monitora
mento e controle; e a falta de uma estratégia de con
servação específica para o ecossistema de várzea
comprometem esse importante pólo de biodiversida
de e sobrevivência de populações.

Sras. e Srs. Deputados, o Pró-Várzea é funda
mentai para a conservação de nossos recursos natu
rais e para a geração de renda das famílias que habi
tam e utilizam a várzea. Por esse motivo, estamos
construindo uma proposta de manejo da agricultura e
da pesca na várzea do Alto Rio Juruá, no Acre, envol
vendo o Governo da Floresta, o IBAMA, a EMBRAPA
e a Universidade Federal de Viçosa.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronun
ciamento seja divulgado em todos os meios de comu
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. JOSIAS GOMES (PT - BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a cidade de

Buerarema, na região cacaueira da Bahia, comemora
44 anos de emancipação político-administrativa.

A origem de Buerarema remonta ao início do sé
culo passado, por volta de 1910, quando na região
em que se situa hoje o Município se formou um incipi
ente núcleo agrícola, então denominado Macuco.
Desde seus primórdios, a vocação do lugar restou
inequívoca: as terras férteis e o clima úmido favoreci
am enormemente, e ainda favorecem, a produção
agrícola e pecuária.

Inicialmente, a dificuldade de acesso - ausência
absoluta de estradas - dificultou o desenvolvimento
de Macuco, então Distrito do Município de Itabuna,
realidade esta que somente começou a se transfor
mar a partir de 1922, com a estrada ligando Pontal ao
povoado de Macuco. Em 1943, o Distrito de Macuco
passou a chamar-se Buerarema. E, em 17 de setem
bro de 1959 ~ há exatos 44 anos -, por força de Lei
Estadual, foi criado o Município de Buerarema, des
membrado do território do Município de Itabuna.

Tal como em toda a região, Buerarema tem no
cultivo do cacau sua principal atividade econômica,
mas destacam-se também a produção de bananas e a
pecuária, com fortes rebanhos de muares e bovinos.

Outra atividade merecedora de destaque espe
cial é o plantio de mandioca, que contribui decisiva
mente para o crescimento econômico do Município,
reconhecido em todo o Estado como produtor de uma
das melhores farinhas de mandioca de todo o Nor
deste. A farinha de Buerarema, Sr. Presidente, além
de notabilizar o nome do Município, possibilita sus
tento e progresso social a dezenas de famílias que
dependem diretamente da atividade.

Saúdo, pois, neste dia o povo de Buerarema,
pelo transcurso de seus 44 anos de emancipação,
desejando que o progresso econômico experimenta
do nesses anos que se seguiram à criação do Municí
pio continue e se reproduza nos tempos que virão.

Muito obrigado.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT - AC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, venho à tribuna noticiar um fato que está ocor
rendo em meu Estado. Trata-se de assunto polêmico
que ameaça a paz do Estado e que ocorre, mais pre-
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Diante de todas as acusações e da polêmica,
estou encaminhando ao Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, ao InstitutoNacional de Colonização e
Reforma Agrária e ao Governo do Estado pedido de
criação de comissão mista, composta por procurado
res e técnicos do INCRA e do ITERACRE, para que
proceda à realização de estudos·na cadl3ia dominial
do imóvel e vistoria deavaliação, para fins de reforma
agrária, tendo emvista asuspeita de irregularidades
em sua dominialidade, comomedida para solucionar
o conflito existente. Somente após a conclusão dos
estudos saber~mos se oitnóvel será desapropriado
ou arrecadado.

Tenho a plena convicção de que o atual Gover
no continuará a tratar os conflitos agrários não como
caso de poHcia, mas como problema decorrente da
concentração dariqueza e das desigualdades sociais
existentes no País.

Estou certo de que o INCRA, na pessoa de seu
Superintendente no Acre,Dr. Raimundo Cardoso, e o
Governo dO Estado, por ihtermédio do Presidente do
ITERACRE, Dr. Henrique Moura, envidarão todos os
esforços, dentro doprin~ípio da legalidade, para diri
mir e solucionar da melhor forma possível o conflito
mencionado.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
também parabenizar a Defensoria Pública do meu
Estado, na pessoa do Defensor Público-Geral, Dr.
Eronilço Maia Chaves, pela implementação no Esta
do de importante projeto, semelhante ao Projeto Ci
dadão..O órgão tem. prestado relevantes serviços a
todas as comunidades rurais e urbanas. Aqueles que
procuram a Justiça para resolver problemas de docu
mentação hoje encontram guarida na instituição por
meio do Projeto Cidadão. A Defensoria Pública tem
cumprido importante papel no Estado.

Diante das inúmeras dificuldades impostas para
superaçãodas demandas reprimidas, a equipe do Dr.
Eronilço elaborou e vem desenvolvendo o projeto De
fensorialtinerante, qlie, a exemplo do Projeto Cida
dão, tem-se constituído numa verdadeira revolução
na esfera judiciária acreana.

O projeto consiste no atendimehto descentrali
zado e especializado, através de equipes formadas
por defensoreS do quadro efetivo e estagiários do últi
mo ano do curso de Direito da Universidade Federal
do Acre, que se deslocam a todos os Municípios e co
munidades isoladas, onde promovem atendimento
especializado, prestam orientação jurídica, encami-
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cisamente, no Município de Plácido de Castro, envol- pertence somente ao seringal Monte Alegre, o que
vendo suposto proprietário de terra e famílias de pos- colúca o pretenso proprietárío na categoria de possei-
seiras e trabalhadores rurais que há muito tempo vi- ro.
vem na área.

O conflito expõe aferida social no campo. Não
raro, as ações de despejo de sem-terra acabam em
violência e agressão. As famílias, sem amparo, não
sabem aquem recorrer. Osingredientes e complica
dores vão de terras improdutivas a grilagem de terras.

O problema aque me refiro se arrasta há anos e
ampliou-se diante da ação de reintegração de posse
concedida pela Juíza da Comarca de Plácido de Cas
tro, Ora. Zenair Ferreira Bueno, que determinou o
despejo demaisoU menos 400 famílias que ali vivem
e produzempara seu sustento. Tia' ação baseou-se
em documentos apresentados pelo advogado impe
trante. Em meu modo de ver, são necessáriosestu
dosmaisaprofundi:\dos para comprovar o domínio do
imóvel.

Diante da iminência de um conflito agrário, que
certamente teria conseqüências lastimáveis, e utilizan
do-se. do·prinCípio da precaução e com a responsabili
dade do homem pUblico, o Governador do Acre em
exercício, Arnóbio Marques, deslocou-se até a área
para verificar a situação in/oco, acompanhado de uma
comil3$ão f?rmada por religiosos, sindicalistas e técni
cosdolnstituto de T~rras do Acre -ITERACRE, para
exarninflr a realidade das pessoas que ali vivem, tendo
pôr obJetivo evitar uma tragédia social.

O Ministério Público e:stadual,por intermédio da
Prornotora Patrícia Rego, ingressou com ação no Tribu
nal de Justi<tado Acre, solicitando suspensão da ação
de reinteg~açãode posse, para que a situação fosse es
tudadacom ?ritériopelo INCHA e pelo ITERACRE. A
ação foi acatada pelo Desembiargador Samuel Evange
lista,que, .n~· último do~ingo,dia14 de setembro, con
cedeu. liminar sU$p~ndéndoprovisoriamente o despejo
das famílias, tendo em vista a grave conseqüência soci
al que a açãp poderia causar, culminando com. o com
pletodesco~trole~obre ~área. Julgamos que a decisão
da Justiçaf?i correta e sábia.

Sr. f>residente, a suspensão da reintegração de
pos~epaut~q-setambérnna dúvida acerca da locali
zaçãodoi~óvelipois ~ãohá dados concretos sobre
se o m~sm?pertence ao seringal Capatará ou ao se
ringal tv'10nte Alegre. Os documentos afiançados pelo
Cartôrio de Registro de Imóveis afirmam que a área
pert~hçe a6s 2 seringais, enquanto o Sindicato dos
Trabalhadores Rur~is de Plácido de Castro, a Federa
ção dos Trabalha~ores na Agricultura do Acre 
FETACRE e posseiros antigos afirmam que a mesma

II
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nham os problemas levantados aos órgãos compe
tentes e esclarecem a respeito dos direitos e deveres
do cidadão.

Sr. Presidente, é dessa forma, simples e objeti
va, que a Defensoria Pública do Acre, por iniciativa de
seus membros, vem promovendo um trabalho digno
de elogios, pois está conseguindo superar a deficiên
cia de pessoal, atendendo com eficácia às demandas
por esses serviços, além de contribuir para melhor
formação técnica dos acadêmicos da Universidade
Federal do Acre.

Quero aqui destacar o carinho, a dedicação, o
respeito e o espírito público com que a equipe da De
fensoria Pública do meu Estado vem desenvolvendo
essas atividades. As comunidades atendidas têm
agradecido espontaneamente a iniciativa inovadora,
que evita que as pessoas, principalmente as da zona
rural, das margens dos rios eos habitantes da flores
ta, se desloquem de suas longínquas propriedades
em busca de orientação e assistência jurídica, per
dendo seu precioso tempo e gastando o pouco de di
nheiro que conseguem poupar.

Sras. e Srs. Deputados, até há bem pouco tem
po a Defensoria Pública do Acre dispunha de um de
fensor para atender a vários Municípios. A situação
era insustentável, pois as filas de pessoas que neces
sitavam desse serviço essencial eram quilométricas.
Na minha região, por exemplo, formada pelos Municí
pios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, com
mais de 30 mil habitantes, dispunha apenas de um
defensor. Hoje, graças ao bem-sucedido trabalho de
senvolvido pelo Dr. Eronilço e equipe, é possívelcon
tar com mutirões periódicos que atendem à maioria
das demandas existentes.

A aproximação da Defensoria Pública daqueles
que dela necessitam responde a um princípio que de
fendemos no Brasil, que é a universalização dos ser
viços indispensáveis à cidadania, no caso o direito
elementar à defesa, função que o Estado tem por
obrigação resguardar e garantir, provendo os meios
para que se atinja esse objetivo.

Aproveito a oportunidade para comunicar a
meus pares que apresentarei emenda ao Orçamento
de 2004, para que essa estratégia possa ser difundi
da, ampliada, aperfeiçoada e consolidada. Espero
que essa experiência do meu Estado possa servir de
modelo para o País.

Finalizando, quero parabenizar o Governador
Jorge Viana e todos os Defensores Públicos do Esta
do do Acre, na pessoa do competente Defensor PÚ
blico-Gerai, Dr. Eronilço Maia Chaves, que com de
terminação e criatividade vem demonstrando uma

nova forma de integrar os serviços públicos indispen
sáveis à sociedade acreana.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Zico Bronze
ado, 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) 
Concedo a palavra ao Deputado Reinaldo Betão.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no último dia 10, quarta-feira, na pri
meira hora da manhã, tomei conhecimento de que es
tavam sendo distribuídos dias antes na minha região,
Distrito de Piabetá, Município de Magé, Estado do Rio
de Janeiro, inúmeros panfletos da Construtura Dias
da Cruz Ltda., oferecendo empregos para a popula
ção local. O mencionado comunicado informava que
os interessados deveriam comparecer em frente a um
determinado shopping às 7 horas, munidos dos docu
mentos pessoais e também de comprovante de depó
sito no valor de R$5,00.

Não precisava mais nada, Sr. Presidente, para
formar o tumulto. Por volta das 8 horas, como nin
guém apareceu para dar esclarecimentos, as quase
300 pessoas, já impacientes, começaram a ficar irrita
das. A confusão foi tão grande que se fez necessária
a presença da polícia.

Segundo o jornal O Globo on-line, a promessa
de emprego partiu "de um suposto Deputado...", logi
camente fazendo menção à minha pessoa. Já o jornal
O Dia on-line, para minha surpresa, publicou nota en
fatizando a minha autoria.

Imediatamente, enviei nota à imprensa infor
mando que não conhecia a Construtora Dias da Cruz,
nem tampouco seus diretores, e que não tinha nada a
ver com aquele assunto.

Paralelamente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados - e é este o motivo principal do meu pronun
ciamento -, solicitei averiguações urgentes à Dra.
Elaine Di Stasio Villar, titular da 66ª Delegacia do Dis
trito de Piabetá, Município de Magé, Rio de Janeiro,
que, com competência e agilidade, conseguiu soluci
onaro caso.

Os responsáveis tinham tão-somente a inten
ção de denegrir a minha imagem como homem públi
co. A despeito da atitude praticada, os autores não
obtiveram êxito e foram punidos.

Eu não tinha dúvida da eficácia do trabalho da
Dra. Elaine. Experiência e disposição de cumprir sua
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missão sempre estiveram com ela. A Delegada parti
cipou de diversos cursos, como o de criminologia es
pecífica, que estuda o criminoso e seu estado biopsí
quico-social; foi escrevente e escrivã da Polícia Civil
do Rio de Janeiro; foi Delegada de Poiícia do Estado
do Rio de Janeiro e de vários outros Municípios; e, fi
nalmente, Delegada Titular do Distrito de Piabetá,
Município de Magé, Rio de Janeiro, onde elucidou,
com sucesso, muitos crimes.

Portanto, nobres Parlamentares, o enaltecimen
to a uma profissional dessa envergadura é salutar,
fortalece a imagem da instituição policial civil brasilei
ra e, sobretudo, mE:rece todo nosso respeito.

Muito obrigado a todos.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB - RJ. Pro

nunciaoseguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.e
Srs. Deputados, subo a esta tribuna com o desejo de
enaltecer a conduta do Exmo. Sr. Ministro das Comu
nicações, Miro Teixeira,.e do Presidente da Empresa
Brasileirade Correios e Telégrafos, Airton Dipp, fren
te às negociações com o movimento grevista iniciado
na semanapassada pelos servidores dos Correios no
Estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações da empresa, foram con
tratados, no período da greve, cerca de 1.500 funcio
nários, para que nã.o houvesse atraso nas entregas.

Se Presidente, não· há como ignorar o brilhante
trabalho desenvolvido pelo Ministro Miro Teixeira. Me
rece especial destaque a negociação para a retomada
do trabalho dos sérvidores dos Correios, apesar da
grande divergência entre os sindicatos dos Estados.

Tenho àcompanhado de perto, Sr. Presidente, o
drama desses abnegados trabalhadores, sempre recru
tados em caráter de. sobrenecessidade, para desempe
nhar urn trabalho difícil· e extremamente cansativo.

É um trabalho árduo, com visitas diárias aos
mais distantes recantos do nosso Brasil, durante to
dos esses anos de existência.

Precisam, sim, do reconhecimento das autori
dadesgovernamentais, que agora, na pessoa do Mi
nistro dasComunipações, passarão a ter, como for
ma de compensação.. Finalmente, diante da situação
de desespero em que se encontravam esses servido
res, alguém se sensibilizou com seu drama.

Não basta o Governo dizer que está preocupa
do com essa situação. É preciso que se adotem
ações. efetivas de assistência a esses trabalhadores
com a revita.lização da economia nacional, e através
dela, a melhor remuneração dessa mão-de-obra.

Voltando à linha mestra deste pronunciamento,
Sr. Presidente, devo dizer que estou grandemente

satisfeito com a postura do nosso Ministro das Comu
nicações e do Presidente dos Correios, que trabalha
ram, deram tudo de si e conseguiram solucionar parte
dos problemas daquela categoria. Que as autorida
des governamentais absorvam essa postura alta
mente coerente, fazendo valer os anseios dos traba
lhadores brasileiros.

Desejamos, pois, Sras. e Srs. Deputados,·regis
trar nos Anais desta Casa a elogiosa iniciativa do Pre
sidente da ECT e do Ministro das Comunicações, que
tentarão melhorar a remuneração de todos aqueles
que estão sob seu comando, trabalhando para fazer
um Brasil melhor.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
A educação no Brasil· está sem rumo, e o Governo
pouco tem feito para dotar a rede pública de ensino
da qualidade necessária para que ela seja realmente
um referencial do grau de evolução do nosso povo.

Istoporque, Sr. Presidente, não basta o Gover
no anunciar planos e mais planos que não chegam a
nada, já que as estatísticas finais não passam de nú
meros com pouca consistência e de rendimento
aquém das expectativas.

Na verdade, o ensino, que, desde os tempos
mais remotos, sempre foi visto como fator de evolu
ção da humanidade no seu constante processo de
transformação, infelizmente é tido hoje no Brasil mais
como uma mercadoria comercializável em qualquer
parte.

Cotejando o que publicou a imprensa, constata
mos que as mensalidades escolares encarecerão
cerca de 15% no próximo ano.. O que comprova que a
atividade do ensino particular no Brasil é altamente lu
crativa.

Para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, segundo dados do Ministério
da Educação, O número de estabelecimentos priva
dos no Estado do Rio de Janeiro, que tenho a honra
de representar nesta Casa, subiu de 2.257 unidades
de ensino para 3.633, o que corresponde a um au
mento de cerca de 60%.

Ninguém desconhece que o ensino particular no
Brasil é uma atividade lícita, e, para que tenha quali
dade, exige investimentos não só na contratação de
professores altamente qualificados como na aquisi
ção de instalações e equipamentos laboratoriais que
acompanhem a dinâmica da informática e da moder
nização. Portanto, regular a cobrança de mensalida
des escolares através de medidas provisórias não me
parece prudente. O bom seria que o aluno pudesse
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optar entre o ensino público e o particular sem se pre
ocupar com os aspectos econômico-financeiros.

Não nos esqueçamos, Sr. Presidente, que o en
sino público no Brasil já teve o seu tempo de esplen
dor e de grandeza. No Colégio Pedro 11, do Rio de Ja
neiro, por exemplo, ninguém entra pela janela nem
sai sem a necessária qualificação. E não tem ele a
pretensão de ser melhor do que nenhum outro; ape
nas os seus critérios colocam bem alto a filosofia do
ensino, num país em que a população tem de recorrer
a toda espécie de artifício para que os filhos não fi
quem sem estudar.

Faço aqui este registro, Sr. Presidente, para que
o Governo desperte para a realidade nacional. Que o
Ministério da Educação abra os olhos e veja que não
basta dotar a rede pública de computadores para me
lhorar a qualidade do ensino público no País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero congratular-me, desta tribuna,
com o Governador do meu Estado, Dr. Jarbas Vascon
celos, pela inauguração da Delegacia do Idoso e pela
criação da Unidade Móvel de Atendimento ao Idoso,
que percorrerá os principais logradouros da Região
Metropolitana do Recife no objetivo de atender a quei
xas e reclamações dos cidadãos com mais de 65 anos,
que são vítimas de agressões, constrangimentos e
discriminações várias na sua vida cotidiana.

E é muito importante que isso ocorra nesta épo
ca, quando parece haver uma tomada de consciência
coletiva sobre o papel reservado ao idoso na socieda
de brasileira. No ano 201 O, segundo estatísticas pro
jetadas, o Brasil contará com aproximadamente 27
milhões de idosos na faixa etária acima de 65 anos.
Hoje, já apresenta a maior população de idosos da
América Latina.

As agressões aos idosos no dia-a-dia começam
em casa e partem de parentes próximos. As denúnci
as, quando chegam à autoridade policial do bairro,
são de vizinhos indignados. Geralmente, as disputas
giram em torno dos magros rendimentos das aposen
tadorias, que, agora, o projeto do Governo quer taxar
em 11 % - é o "imposto pelo fato de o velho estar vivd',
uma expressão popular que ouvi, na semana passa
da, na Mata Norte de Pernambuco, ao visitar a região.

A iniciativa do Governador Jarbas Vasconcelos
soma-se a outras já adotadas em Pernambuco, como
a gratuidade nos transportes coletivos urbanos, o
atendimento em guichês especiais dos bancos, a pri
oridade na marcação de consultas e exames na rede

hospitalar pública, a meia-entrada em teatros e outros
espetáculos subsidiados pelo Estado, a vacina gratui
ta contra gripe, tétano e pneumonia.

A Terceira Idade quer, também, conquistar o
desconto nas passagens aéreas e nos bilhetes de
ônibus interestaduais e intermunicipais e a atualiza
ção das suas aposentadorias ao nível da data de con
cessão pelo INSS, em números de salários mínimos.

O Ministro da Saúde certamente está atento
para um tratamento especial ao idoso, no momento
em que elabora uma nova regulamentação para os
planos de saúde, que, em geral, discriminam negati
vamente os usuários acima de 65 anos.

Em Pernambuco, os idosos contam com o am
paro do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso e de
órgãos municipais semelhantes nas cidades de Olin
da, Jaboatão, Cedro, no sertão central, e Caruaru, no
agreste. Todos de caráter deliberativo, eles têm como
responsabilidade lutar pela garantia dos direitos dos
mais velhos e fiscalizar as ações realizadas pelo Go
verno e pelas Prefeituras na área de atendimento à
Terceira Idade.

Entre as funções do Conselho está a denúncia
ao Ministério Público de maus-tratos e agressões so
fridas pelos idosos.

O exemplo de Pernambuco ao criar a Delegacia
do Idoso e a Unidade Móvel- outras unidades móveis
poderão ir para o interior daquele Estado - poderia
ser aplicado em outras Unidades da Federação, prin
cipalmente nas regiões metropolitanas, onde vivem
milhares de idosos, muitos deles sozinhos, e cujo am
paro no campo da assistência social e psicológica é
dever do Estado, como ocorre em vários países do
Hemisfério Norte.

Sr. Presidente, solicito à Mesa que faça chegar
ao Governador de Pernambuco esta manifestação de
apoio à sua iniciativa de ampliar a assistência ao ido
so, que, sei, tem também o apoio do Plenário desta
Casa.

Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade venho
parabenizar o jornal Diário MS, de Dourados, que
completa esta semana 1°anos de circulação. O jor
nal circula em 49 Municípios da Grande Dourados,
em Bolsão, no sudoeste do Estado de Mato Grosso
do Sul e nas cidades que fazem fronteira com o Para
guai. Além de trazer informação, o jornal contribui
com a integração dos 2 países e mostra a realidade
dessas· regiões.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 47959

Gostaria de ressaltar a importância desse jor
nal, que, além de proporcionar aos leitores conheci
mento e cultura, gera empregos para 130 pessoas.
Tem uma tiragem de 6 mil exemplares e circula diaria
mente com 4 Cadernos, mais os Classificados. Des
taco.o Caderno Região, produzido com reportagens
exclusivas dos demais Municípios onde o Diário MS
circula, dando oportunidade à população para. que co
nheça realidades diferentes.

Parábenizo, mais uma vez, o Diário MS por
acreditar nesse Estado tãO rico e com tanta diversida
de cultural, que precisa ser reconhecida e divulgada
não só entre a popUlação sul-mato-grossense, mas
também á dos demais Estados.

Muito obrigado.
a SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pronuncia

o seguinte discUrso,) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a socióloga Aspásia Camargo, da Funda
ção Getúlio. Vargas, em recente entrevista ao jornal
Folha de SPaulo, talvez tenha encontrado a melhor
definição da refornlatributária que tramita nesta ilus
tre Casa. Disse aSí)cióloga que "falta uma perna"
nessa reforma: a discussão sobre as competências
dos entes da Federação- União, Estados e Municípi
os.

Na visão da renomada professora, "Uma das ra
zões por que essa reforma tributária é tão penosa e
acaba sendo resolvida por pactos políticos, e não
apenas por pactos estratégicos, é que fafta uma per
na ness~ reforma, que é a discussão de competência
dosentes'~ A prinCipal pergunta da professora é:
"Como vou saberquantó de recurso cada um deve ter
se não sei o que cada um faz?'

Para a socióloga, Sr. Presidente, a indefinição
na discussão sobre opactó federativo, que o Governo
explicitamente descartou, tem duas conseqüências
claras: primeira, a paralisação de investimentos em
áreas duj[;l ~ompetência não é bem definida, como o
saneamento básico; segunda~ as dificuldades encon
tradas pelo Governo em negociar a reforma no Con
gresso.

Para a Profa. Aspásia Camargo, falta, portanto,
clareza na discussão da competência dos entes da
Federação. Disse ela à Folha de SPaulo:

"Uns ficam, então, empurrando para os outros.
Os Municípios. desempenham hoje uma enorme
quantidade de funções que são estaduais. E o Gover
no Federal delega para Estados e Municípios suas
funções, porque não tem como fazer".

Outro ponto importante ressaltado pela sociólo
ga é que ninguém considera que esta seja "a" refor-

ma, mas "uma" reforma tributária, para dar meios ao
Governo de resolver seu problema fiscal. Faltou a
"perna" da distribuição de competências, mas tam
bém não havia tempo para pactuá-Ia.

Há confusõesenvolvendo a competêncialegife
rante entre União, Estado e Município. A professora
cita, por exemplo, a questão da habitação, "que todo
mundo diz que tem que ser feita pefoGoverno Fede
ral', e o impasse do saneamento básico, o problema
sodoambiental mais grave do País.

Acredita ela, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que a reforma até deveria ser feita agora porque
existiam uma série de pontos pendentes, como a per
da dereceitaeB-guerra tributária, que estava transfor
mando os Estadose.m quasep:dintes; o problema da
CPMF; e a enorme necessidade de ajustêlr as fontes
de recursos federais. Mas, para a professora, é preciso
que o Governo enxergUe além do ajuste fiscal.

Cumprimento a ilustre docente da Fundação
Getúlio Vargas pela clareza. de idéias em relação à re
forma tributária. Talvez seus ensinamentos possam
servirde referentiais para () Senado, que brevemente
estará se posicionando sobre o tema.

Era o que tihhaa diter, 8r. Presidente.
Agradeço a atenção amim dispensada pelos

nobres pares desta ilustre .Gasa.
aSA. PAULôFEIJÓjPSDB - RJ.Pronuncia o

seguinte discurso.)- Sr. Presid:nte, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna manifestar meu repúdio
à reação de Parlamentares d:sta Casa contra a inser
ção d()s Municípios do noroest~do Estado do Rio de
Janeiro no Fundo de Desenvolvimento Regional, con
forme defin1ddna. aprovação em primeiro turno da re
formatributária.

Épreoisodestacar, Sr. Presidente, que os Muni
cípios do interior do Estado, notadamente os localiza
dos na região nOroeste, apresentam populações su
jeitas às mais severas condições de vida, com indica
dores sociais que são, em algt.lns itens, muito mais
baixos que os apresentados por Estados ou Municípi
os do Nordeste brasileiro.

Precisamos corrigir as distorções que se esta
beleceram com a implementação de Fundo de Incen
tivos Fiscais párap Estado do Espírito Santo, o que
fez com que ~unicípios próximos do Estado do Rio
de Janeiro e mesmo de Minas Gerais se colocassem
em situação de desigualdade para a atração de in
vestimentos. que promovessem o fortalecimento de
suas economias El, em cdhseqüência, pudessem criar
instrumentôs capazes de atenuar as demandas soci
ais existentes.
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É um erro afirmar que em função dos royalties
do petróleo, restritos a parte dos Municípios do interi
orfluminense, e mesmo assim, apenas na região nor
te, as prefeituras dessas localidades não precisam
contar com incentivos. Esse tipo de afirmação embu
te um preconceito contra uma Unidade da Federação
que é uma das maiores responsáveis por parte do de
senvolvimento nacional, através da indústria de pe
tróleo.

Como Parlamentar eleito pelo norte do Estado
do Rio de Janeiro, tenho feito desta tribuna, Sr. Presi
dente, um instrumento de cobrança de melhorias e de
maior atenção para uma região que apresenta todas
as condições necessárias para sua prosperidade
econômica, mas que há anos é refém da estagnação.

Como Parlamentar, tenho procurado, ao longo
dos mandatos em que exerço a representação regio
nal dos interesses do interior fluminense, atenuar as
conseqüências da falta de investimentos em sanea
mento, saúde e infra-estrutura, concentrando esfor
ços junto ao Governo Federal para o desenvolvimen
to de projetos que alterem esse cenário.

Tenho concentrado todo meu vigor no sentido
de eliminar parcela considerável das principais maze
las sociais que acumulam, ao longo de décadas, os
Municípios do norte, noroeste e centro-norte flumi
nense, e entendo que o Fundo de Desenvolvimento
Regional pode ser um canal para amenizar esse ce
nário, que resulta do descaso governamental, em di
ferentes esferas, com o interior do Estado do Rio de
Janeiro.

Os Municípios do interior fluminense registram,
nos últimos anos, um processo de esvaziamento eco
nômico que se deve a um conjunto de fatores, expos
tos por mim neste plenário em reiteradas oportunida
des, e que contribuíram para o agravamento do cená
rio de empobrecimento. Enquanto isso, os Municípios
vizinhos, por exemplo, do Estado do Espírito Santo,
foram contemplados com uma política específica de
desenvolvimento que integrou as diferentes regiões
de seu território.

O Governo Federal pode cometer um lamentá
vel equívoco se permitir que, no processo de tramita
ção da reforma tributária no Senado Federal, se retire
do texto a inserção do noroeste fluminense no Fundo
de Desenvolvimento Regional. Reitero que tal região,
conforme indicam números do próprio IBGE, apre
senta indicadores de miserabilidade iguais ou superi
ores aos mais drásticos registrados no Nordeste bra
sileiro ou mesmo no bolsão de pobreza do Vale do Je
quitinhonha, no Estado de Minas Gerais.

Encerro este pronunciamento enfatizando que
não posso considerar admissível, sob alegação técni
ca ou mesmo política, que o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva cometa contra o Estado do Rio de Janei
ro tamanho gesto de desrespeito, caso sua equipe ou
mesmo seus articuladores nesta insigne Casa de leis
se mobilizem no sentido de excluir o noroeste flumi
nense do Fundo de Desenvolvimento Regional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, novamente sangue derramado no campo.
Até quando? A pergunta não quer calar, principal
mente na região sul do Estado do Pará.

Oito trabalhadores rurais foram assassinados
com tiros na cabeça por pistoleiros dentro da Fazen
da Primavera, a 180 quilômetros de São Félix do Xin
gu. Dois trabalhadores sobreviveram ao massacre
porque deixaram a área de motocicleta momento an
tes de os criminosos surgirem no local. Eles estão sob
proteção policial.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mais um
massacre. Mais de 30 assassinatos em menos de 1
ano. Confesso que a primeira reação diante de tudo
isso é de absoluta vergonha. A imagem do Brasil no
exterior é péssima por causa dessa enorme chaga: a
morte de trabalhadores rurais. Mas, ao mesmo tem
po, confesso também minha revolta contra essa bar
bárie que exige medidas enérgicas dos Governos Fe
deral e Estadual.

A carnificina que aconteceu na Fazenda Prima
vera só vem a aumentar as macabras estatísticas de
morte no campo. É uma situação perversa com a qual
o sul do Pará tem convivido ao longo dos últimos
anos. Segundo o Capitão Luís Carlos, da PM de Xin
guara, acredita-se que os trabalhadores foram execu
tados sem qualquer possibilidade de defesa. Mais
grave ainda: algumas vítimas apresentam marcas de
bala na parte de trás da cabeça, o que indica que fo
ram mortas quando estavam deitadas no chão.

A onda de conflito no campo, que, de acordo
com dados da Igreja Católica, matou pelo menos 30
trabalhadores rurais apenas este ano na região é
uma ciara demonstração da impunidade, que coloca
o Pará como Estado campeão nacional de assassina
tos de trabalhadores rurais.

Por outro lado, essas mortes provam que os lati
fundiários continuam agindo para evitar a reforma
agrária no País. Segundo a Polícia Federal no Pará,
suspeita-se que um grupo de pistoleiros de aluguel
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age na região a serviço de latifundiários. Eles man
dam matar as pessoas para depois comprar as terras
por preços abaixo do mercado.

Esta situação demonstra também a incompe
tência do sistema de segurança pública, bem como a
falência dos mecanismos de governo que minimizari
am o caos social e a barbárie da violência a qual os
trabalhadores rurais estão submetidos.

Não tenho mais nenhuma dúvida de que a per
da de vidas humanas que se registra no campo
deve-se, emboa parte, à tradição histórica de violên
cia das oligarquias rurais na cumplicidade de gover
nos que se sucedem em nosso Estado.

Alia-se a tudo isso a alegada dificuldade para a
investigação, já que o acesso ao local é muito difícil. A
região de São Félix do XinQ~ fica a mais de 800 quilô
metros de Belém e o lugar do massacre da última sex
ta-feiraestá a 200 quilômetros da cidade de São Félix.

Diante dagra.vidade do fato e da impunidade a
desafiar o estado de direito, encaminhamos pedido
ao Secretário Especial dos Direitos Humanos, Nilmá
rio Miranda, para que acompanhe as investigações
no Pará. Os 2 sobreviventes que estão sob proteção
policial serão fundàmentais para a investigação. Rá
pido na ação, o Secretário Nilmário Miranda nos adi
antou que já entrou em contato com autoridades pa
raenses e ofereceu ajuda para apurar o caso. Ele nos
afirmou também: "Se for necessário colocar mais
gente, nós faremos. Para nós é uma questão de hon
ra localizar esses bandoleiros, criminosos."

O Estado do Pará tem sido apontado como o lo
cai onde há os mais violentos conflitos pela posse de
terra, alguns que, inclusive, se arrastam por mais de5
anos. Esses crimes não podem continuar impunes.
As mortes de trabalhadores rurais não podem conti
nuar caindo no esquecimento. Apopulação do sul do
Pará exige paz no campo e pede o fim da impunida
de. Isso jáestá passando dahora.

Era o que tinha adizer.
aSR. VANDERLOUBET (PT - MS. Pronuncia

o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, há mais de uma semana o País e especi
almente o povo indígena, o povo da terra, perderam
Marta Guarani. Nesse período foi possível ver que
passarão mais semanas, meses, anos, décadas, e a
sua memória não se apagará.

Seus exemplos e sua história, a saga de guerre
ira e a alma qUe jamais se deixou aprisionar, certa
mente· nos preencherão o ânimo e a convicção na li
berdade e na dignidade hUmana.

Marta Vito da Silva, a nossa Marta Guarani, era
sobrinha do legendário Marçal de Souza, o Tupã-Y, o
Deus pequeno, que tinha como contraponto à sua frá
gil compleição anatômica uma estatura moral e ética
imensurável. No sábado, 6 de setembro, aos 61 anos,
Marta deixou este mundo, quando se submetia a uma
sessão de hemodiálise.

As provações clínicas e o padecimento físico
que a fustigaram de maneira impiedosa nunca a fize
ram ajoelhar-se. Condicionou suas dores à sublima
ção de umatenacidade admirável e quase sobre-hu
mana para advogar a redenção de sua gente, que,
afinal, em todos os cantos do País sucumbe a um
martírio ainda mais contundente.

Presidente da Associação Kaguateca, que re
presenta as aldeias guarani, terena, kadiwéu, caiuás
e de Água Bonita, membro do Conselho dos Direitos
das Mulheres do Mato Grosso do Sul, filiada ao Parti
do dos Trabalhadores e cidadã em seu mais absoluto
significado, á morte de Marta nos. deixa um imenso
vazio e uma brutal sensação de perda, que vai além
da consternação afetiva.

Do PresidenteLula e de seus Ministros, ao Go
vernador Zeca do PT e seus secretários e assesso
res, aos DePlltados João Grandão e Antônio Carlos
Bifti, ao Senador Delcidio Amaral, aosdirigentes e mi
litantes do PT, todos vêm se manifestando na sauda
de e no sentimento. Mas não é uma dor exclusiva do
PT. É uma dor de patrimônio coletivo, universalizada
da mesma forma como eram as intervenções de Mar
ta Guarani em favor da paz, da igualdade, da demo
craciae do direito de seu povo à autodeterminação.

Portanto, Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputa
dos, merecedora de todas as reverências ,que deveria
receber em vida, Marta certamente não desejaria ma
ior homenagem agora do que ver reconhecidas e
consolidadas, pela sociedade,· as aspirações de seu
povo. Um povo que ainda éVítima da incompreensão,
que continua sofrendo com os equívocos da política
indigenista oficial, que sucumbe ante o avanço inexo
rável da chamada sociedadeenvolvehte.

A questã() da terra para os índios não é um com
ponente econômico na vulgar acepção capitalista do
ter. Para os índios, a terra é o ser, porque transcende
à ambição dó tilintar dos cofres e co~templaa essên
cia de vida, de cultura., costumes e consciências em
que a sobrevivência só se dá mediante o parâmetro
da convivência com a natureza, a abundância e a li
berdade.

Marta Guarani, assim como seu tio Marçal; dei
xou-nos esse legado, para que todos possamos sa
cudir nossas mentes e nossos juízos, despindo-nos

1I
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da mediocridade e das fraquezas que nos vedam os
olhos diante do silencioso e progressivo genocídio,
travestido de tolerância e de concessões que, aos
poucos, descaracterizam e diluem a essência da
alma do povo da terra.

Muito obrigado.
O SR. EDSON DUARTE (PV - BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, encontra-se nesta Casa a Mensagem nº
349, que trata do Protocolo de Cartagena, parte da
Convenção sobre Diversidade Biológica. Tal acordo
representa o final de um processo negociador inicia
do em 1995 que culminou com a adoção, em 25 de ja
neiro de 2000, do Protocolo de Cartagena sobre Bios
segurança. O Brasil participou ativamente desse pro
cesso negociador. Cumpre destacar que a adoção do
Protocolo foi considerado um importante passo na cri
ação de um marco normativo internacional que leva
em consideração as necessidades de proteção do
meio ambiente e da saúde humana.

Fazemos essas observações, Sras. e Srs. De
putados. porque estamos atrasados na assinatura
desse acordo. Lembramos que em junho deste ano o
Azerbaijão foi o 50º país a assinar o Protocolo, o que,
segundo as regras, deu início à contagem regressiva
de 90 dias para que ele entre em vigor.

O Brasil, como se vê, ainda não faz parte desse
grupo de países que demonstram ao mundo sua pre
ocupação básica com a população e o meio ambiente
no que se refere à biossegurança. O Protocolo esta
belece o Primeiro Sistema Regulatório Compreensivo
para assegurar a transferência, manejo e uso seguro
de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs),
pondo atenção específica aos movimentos transfron
teiriços desses produtos.

Como diz Klaus Tõepfer, DiretorcExecutivo do
Programa das Nações Unidas para o Medio Ambien
te, "o Protocolo de Cartagena reconhece o enorme
potencial da biotecnologia para melhorar o bem-estar
humano, porém considera o risco à biodiversidade e à
saúde humana",

Com o Protocolo será estabelecido um novo re
gime entre países, capaz de tornar mais transparente
o comércio internacional de OGMs com a introdução
de medidas de segurança importantes que atendam
às necessidades dos consumidores, da indústria e do
meio ambiente.

O prazo para o Brasil assinar o Protocolo se en
cerrou em 4 de junho de 2001, o que deixou o País de
fora neste primeiro instante. Como neste momento já
está sendo contado o tempo para sua implementação,

é fundamental que o Brasil avance e assine o Protocolo
o mais rápido possível. Nosso País tem grande interes
se no tema em função da riqueza de sua biodiversida
de. Temos que adotar medidas de precaução para evi
tar deixar essa riqueza sem proteção.

Há um prazo para que isso aconteça. A assina
tura nacional deve ser feita antes da realização da pri
meira reunião das partes, prevista para ocorrer de 22
a 26 de março de 2004.

Diante desse fato, solicitamos ao Presidente da
Casa, Deputado João Paulo Cunha, que dê encami
nhamento à Mensagem do Acordo, criando, como foi
anunciado, Comissão Especial para tratar do caso. E
desde já gostaríamos de solicitar a inclusão do nosso
nome para integrar tal Comissão.

Não se trata aqui de debater quem é contra ou a
favor de transgênicos, mas da adoção de parâmetros
mínimos de proteção à biodiversidade e daí a nossa
fauna e flora, aos nossos produtos agropecuários,
aos nossos recursos naturais, à saúde humana e ao
meio ambiente. Essa matéria tem urgência, porque
diz respeito à soberania nacional. Conto com a sensi
bilidade do Presidente da Câmara para que a matéria
tramite com rapidez.

Obrigado.
O SR. PASTOR REINALDO (PTB - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, sempre que nos reunimos nesta
Casa, fazemo-lo com um simples objetivo: legislar em
prol da vida. Essa meta nos traz momentos de satisfa
ção e alegria, mas também de muita luta e esforço. E
hoje é um desses momentos: celebraremos a vida lu
tando contra os malefícios do fumo.

O cigarro é um dos maiores inimigos da saúde,
mas seu combate tem sido negligenciado. Seria inad
missível de minha parte, Sr. Presidente, furtar-me a
esse embate, sob pena de ser acusado de negligente
para com o bem da vida. Não é por menos que procu
ro divulgar incessantemente todo e qualquer conheci
mento que possa contribuir para a manutenção de
nossa saúde (nosso bem maior, nosso melhor patri
mônio). Saúde melhor é o elemento chave de uma
política de Governo, pois é a partir da saúde individual
e coletiva que poderemos continuar a nos desenvol
ver, transformando este planeta de Deus em um lugar
de harmonia.

E aqui faço uma triste constatação: os brasilei
ros começam a fumar cedo demais. Pesquisas recen
tes confirmaram que o mal começa na adolescência.
Pasmem, Sras. e Srs. Deputados! A média de idade
da experimentação do primeiro cigarro é de 12 anos;
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e quando o assunto é fumar diariamente, a idade mé
dia encontrada passa para 13 anos. Os jovens, ao
perceberem que a nicotina é escravizante, já nada
podem fazer. É tarde demais! Os adultos têm afacul
dade da escolha, mas sera que as crianças e adoles
Centes sabem ql.leesse "assassino declarado" pode
provocar doenças como infarto do miocárdio, enfise
ma pulmonar, derrame cerebral, osteoporose, cân
cer, impotênCia e menopausaprecoce, além de ame
açar a vida ainda intra-uterina? A hora chegou para
protestarmos. O tabaco mata! A sua fumaça mata
mesmo os que não fumam, mas se encontram em
presença de fumantes!

Muito me preocupa, nobres colegas, o papel da
publicidad~ no processo de condicionamento dos
adolescentes. Nos anúncios, os usuários de tabaco
são retratados como sendo glamourosos, populares,
independentes e aventureiros. Isso é de extrema gra
vidade, pois os jovens respondem mais do que os
adultos às mensagens contidas nâs propagandas de
cigarro.

No Brasil, existem cerca de 38 milhões de fu
mantes, sendo 3 milhões só de adolescentes. Nós te
mos direitoà boa saúde e. a proteger nossas famílias
e nossos amigos. Portanto, Srs. Parlamentares, não
me cal? e.cdloco diante desta Casa um grande desa
fio contra e~se inimigo que apenas no Brasil, nos últi·
mos 30 anos, foi o responsável por 1 milhão de óbi
tos. Precisamos restringir urgentemente o consumo e
a venda de. cigarros em todo o. País, banir sua propa
gandae estimular os diversos tipos de tratamentos
que, hoje, sabemos obtefsucesso acustos adequa
dos e cOm chances duplicadas de se abandonar o ví
cio. Nós podemos salvar milhares de vidas!

Entretanto, Sr. Presidente, entendo que se livrar
do fumo não seja tarefa fácil. Depois que a pessoa
torna-se dependente dê nicotina, mUitos fatores irão
tornar es~a conscientização difícil e poucos "felizar
dos" cQnse~uirãCl derrotar o Víci(). E como combater
um adversári9 que contém 4.729 produtos tóxicos,
e~treelesq alcatrão, agrotqxicos,substânç;ias radio
ativa~, mift~.is pesados e monóxido de carbono? De
posito minhasesPifrançasn? trabalho da prevenção,
ou seja, na.tentatíva de dimi~~ira motivação que al
guém possa vira ter para consumir o cigarro; ainda
tenh9.fé no trabalho da conscientização, revelador
dos danossd~iais, físicos e psicológicos causados
pelo uso do tabaco.

Nós ternos direito a respirar ar limpo! Sejamos
soberanos como Nação e como pessoas! Não há ri
gorosân1~ntif nad~quejustifiqlle o tabagismo estar
sendobanido do Primeiro Mundo e encontrar espaço

nos países ditos em desenvolvimento. Esse fato tem
causado na nossa economia impacto não menos pre
jUdiCial do que na saúde: as doenças relacionadas
com dfumo, em 2001, geraram gastos com interna
ções, exames e medicamentos da ordem de R$500
milhões, dinheiro suficiente para construir 15 hospita
is modernos. Para 2020, estima-se uma mortalidade
de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo tendo
como causa o tabagismo.

Lutar contra o fumo é a nOSSa batalha e nós te
remos de vencê-Ia! Sabemos que ajudar mais fuman
tes a abandonarem o vício é a chave para reduzir a
estimativa de mortes-tabaco relacionadas para as
próximas duas décadas.

Não desejo que meu discurso antitabaco seja
uma mensagem amedrontadora ou repressiva, pois
acredito firmemente que os programas de prevenção
mais adequados são os que discutem o uso do cigar
ro dentro de um contextoma.is amplo de saúde. As
drogas, a alimentação, os sentimentos, as emoções,
os desejos, os ideais, ou seja, a qualidade de vida en
tendida como bem-estar físico, psíquico e social são
aspectos a serem abordados no.sentido de levar o jo
vem a refletir sobre como viver de maneira saudável.

Em nome do Senhor Jesus Cristo, desejo paz e
crescimento interior paratodós.

Muito obrigado.
a SR. JOÃOTOTA (PP - AC. Pronuncia o se

guinte discurso,) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é inevitável reconhecer a índole democrática,
extremamente oportuna, do atual Governo, sobretu
do pelo fato de trazer a público idéias, sugestões e
proposições para debate pela sociedade em geral ou
pelos setores direta.mente interessados, prática em si
digna detodqs osméritos e elogios, pelo respeito de
monstradoao cidadão ep~lo estímulo à inclusão e à
participação diretados interE;!ssados e envolvidos nos
projetos apresentados.

Em recente pronunCiamento, o Presidente Luiz
Inácio Lulada Silva trouxe àbaila um tema sumamen
te importante para a classe trabalhadora Ibrasileira: a
proposta de redução da atual jornada de trabalho.
Essa proposta, por sua abrang$ncia e sua importân
cia, suscita umàprofunda e séria reflexão, tais as
conseqüências socioeconâmicas que traz em seu
bojo.

Desnecessário dizer que, partindo do Primeiro
Mandatário do País, cuja origem política, a despeito
de todos os percalços e obstáculos, foi forjada na luta
sindical em prol dos direitos trabalhistas, a proposi
ção já se apresenta com a sériedade,o conhecimento
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e a conseqüência de quem tem história e respeito re
conhecidos no meio sindical. Aliás, é o próprio Presi
dénte da República que argumenta que a redução da
jornada traz como conseqüência direta o aumento da
oferta dos postos de trabalho, meta fundamental do
Governo e enorme expectativa da sociedade, em
meio ao desemprego gritante e altamente desestabili
zador do equilíbrio social.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é
novidade para ninguém que o País atravessa uma
preocupante recessão, com a perda de poder aquisiti
vo da população, a diminuição da produção, a estag
nação no comércio e nos serviços e a conseqüente
redução da riqueza circulante. O desemprego, sem
sombra de dúvida, é meta primordial de combate de
um Governo eleito tendo como plataforma a criação
urgente de novos postos de trabalho. Sem embargo,
a redução da jornada de trabalho pode contribuir
substancialmente para a melhora da distribuição das
oportunidades de trabalho. É claro, desde que acom
panhada de ações específicas e objetivas do Estado,
sem as quais a iniciativa cairá no vazio, segundo
atesta o economista Hamilton Moretto, catedrático da
Universidade de Campinas - UNICAMP e pesquisa
dor do Centro de Estudos Sindicais e Economia da
Trabalho - CESIT.

Os defensores da redução da jornada apresen
tam argumentos fortemente convincentes. Eles ates
tam que o mercado de trabalho brasileiro é extrema
mente mal distribuído, com a maior parte dos traba
lhadores ocupando-se em atividades descontínuas e
parciais, ou simplesmente desempregados, o que re
duz a quantidade de horas trabalhadas, levando à fal
sa idéia de uma jornada de trabalho menor, em rela
ção aos demais países. Enquanto isso, uma significa
tiva parcela dos ocupados tem de trabalhar muito
além da jornada legal, ou fazendo horas extras (os
empregados oficias) ou estendendo a jornada (no
caso dos que trabalham por conta própria).

Sr. Presidénte, Sras. e Srs. Deputados, vale
lembrar, neste espaço, os dados sobre a jornada mé
dia de trabalho dos assalariados em 2002, existentes
na Pesquísa de Emprego e Desemprego da Funda
ção SEADElDIEESE para a região metropolitana de
São Paulo. O levantamento atesta uma média de tra
balho de 44 horas semanais, ou 2.032 horas anuais,
acima, portanto, da jornada de países como os Esta
dos Unidos (1.847 horas), Japão (1.810 horas), ou
mesmo México (1.923 horas). A pesquisa salienta
ainda qUé no comércio a média semanal é de 48 ho
ras, enquanto na indústria é de 43 horas. É necessá
rio ressalvar que a proporção de pessoas que traba-

Iham acima da jornada legal é de 44% na indústria e
de 62% no comércio, o que prova a enorme carga ho
rária enfrentada pelos trabalhadores do mercado for
mal.

Para a implantação adequada da redução da
jornada de trabalho, porém, é fundamental que o País
volte a apresentar taxas razoáveis de crescimento
econômico, para que os postos de trabalho sejam cri
ados na proporção necessária. Nesse sentido, é fun
damentai que o Estado cumpra seu papel em relação
à oferta de crédito para novos investimentos, à ampli
ação da educação formal, à limitação das horas ex
tras e ao apoio para pequenos e microempreendi
mentos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Esta
do que represento, o Acre, talvez seja uma das Uni
dades da Federação que mais urgentemente preci
sam da criação de postos de trabalho para que sua
população possa garantir uma sobrevivência minima
mente digna para seus dependentes. A redução da
jornada de trabalho, acompanhada de medidas defi
nitivas e de resultados imediatos, viria criar os tão es
perados postos de trabalho e assim minorar forte
mente o sofrimento de uma sociedade que ainda en
contra no Poder Público seu maior e muitas vezes
único empregador. Tal iniciativa, com toda a certeza,
seria digna de apoio e aplausos.

A população acreana, que nas últimas eleições
optou pela esperança, em lugar do continuísmo puro
e simples, espera piamérite que medidas corajosas e
práticas dessa natureza venham a contribuir o mais
rapidamente possível, para a melhora das suas con
dições de vida.

Muito obrigado.
O SR. PASTOR FRANCISCO OlÍMPIO (PSB

PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero solidarizar-me com o
Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco
pela determinação demonstrada em nota divulgada
pela Assessoria de Imprensa da Fazenda e publicada
no Diário de Pernambuco, edição de 16 de setembro
de 2003, informando que todos os atos praticados pe
los auditores são nulos em uma determinada opera
ção considerada irregular.

Sr. Presidente, no Brasil, e precisamente no
Nordeste, agora em Pernambuco, de vez em quando
acontece o que se costuma chamar de abuso de au
toridade e de poder, agredindo-se frontalmente as
instituições alicerçadas nas conquistas democráticas
e praticando-se atos arbitrários, à revelia das autori
dades constituídas para delegar determinadas opera
ções.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 47965

o mais absurdo é que se convocam pessoas
que não fazem parte dos quadros de funcionários,
não são credenciadas, dando margem para serem
enquadrados os tais ''fiscais voluntários" em crime de
falsidade ideológica. Não existe meia verdade; é, ou
não é. Eu acredito na investigação da Secretaria da
Fazenda, que adotará medidas exemplares para que
atos à revelia, como o que suscitou a expedição da
mencionada nota, não mais aconteçam. Como Depu
tado representante daquela Região, vou acompanhar
o inquérito administrativo até que os culpados, os in
satisfeitos e os autoritários sejam punidos.

Não podemos permitir que uma organização tão
prestativa como a dos serviços policiais sirva ao
bel-prazer de grupos extremamente facciosos. Pedi
mos aos Srs. Comandantes de Quartéis ou Batalhões
de PM que sejam designados membros da corpora
ção para cumprirem determinadas missões, devida
mente requisitados pela Diretoria do órgão.

Obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, todos temos um grande número de
motivos para nos orgulhar do Brasil. Existem porém,
infelizmente, alguns fatos que nos envergonham,
dentre eles, o grande número de brasileiros excluídos
do processo produtivo, e ainda a fraca determinação,
o pouco empenho com que os nossos governos en
frentam o problema. Esses fatos formam uma grande
mancha qU$ denigre a nossa Pátria e que precisamos
corrigir.

Embrutecidos pela realidade da pobreza que
nos circunda e cientes de que esse problema existe
há séculos, infelizmente é comum que muitos de nós
lavem as mãos, que abandonemos a esperança e a
determinação de dar melhor sorte a esses nossos
compatriotas.

Não me incluo, todavia, entre esses desespe
rançados. Pelo contrário, estou certo de que pode
mos, dentro de poucos anos, transformar completa
mente essa realidade que nos entorpece. Oual a re
ceita? O desenvolvimento econômico. Investimentos
equilibrados na produção de bens e serviços, por um
lado, epor outro na qualidade de vida da população.

Não se pode apenas buscar o crescimento da
produção. Temos que buscar o aumento do PIB, por
meio do dêsenvolvimento humano, sempre com a
mais alta prioridade dada ao aumento da renda e à
melhora da qualidade de vida dos mais pobres.

Certamente, para se administrar um país, é ne
cessário definir.prioridades. Nesse processo de defi-

nição, alguns objetivos que gostaríamos de atingir
têm de ser deixados para mais tarde. No caso da nos
sa economia, o grande erro é deixarmos para mais
tarde a inclusão daqueles brasileiros hoje à margem
do processo produtivo, e também do processo de
consumo. A mais elevada de todas as prioridades de
veria ser sempre esta: melhorar a sorte dos nossos
compatriotas mais humildes. Sendo esse o nosso
norte, em pouco tempo estarão solucionados os mai
ores problemas da economia brasileira.

Se nos preocUparmos, em primeiro lugar, com o
bem-estar daquela camada da nossa população, não
poderemos deixar subir a inflação que lhes corrói as
rendas, nem as dívidas, interna ou externa, que lhes
aumentam a fragilidade. Cientes do mal que causa a
inflação àquela parcela da sociedade brasileira, não
permitiremos o que incorra em suas causas: déficits
orçamentários, estrangulamentos na cadeia produti
va ou no balanço de pagamentos, pouca preocupa
ção com a produtividade e coma eficiência.

Se nos orientarmos como sugiro, nobres cole
gas Parlamentares, estaremos preocupados não
apenas com o Programa Primeiro Emprego. Estare
mos centrados em um possível programa "Todos com
Empregos",. trabalhando aceleradamentE~, envolven
do os servidores públicos eos agentes privados na
tarefa de soltar os entraves à prodUção, ao aumento
do emprego, à tarefa de cultivar a terra e operar a má
quina, de eliminar as barreiras ao aumento da nossa
produção.

Não me refiro, Sras. e Srs. Deputados, apenas
às barreiras que outros países colocam às nossas ex
portações, nem apenas às barreiras macroeconômi
cas. Embora a remoção dessas seja essencial, refi
ro~me aqui às barreiras burocráticas, políUcas, legais
e institucionais que, em todos os níveis ele Governo,
entravam o processo produtivo.

Para não me alongar, quero dar apenas um
exemplo: o alto custo financeiro e a lentidão do pro
cesso burocrático necessário .parase abrir e se ope
rar uma pequena empresa no Brasil, processo que
sufoca a capacidade elnpreendedora nacional e im
pede a criação de empregos.

É, reitero, fundamental que se vá muito além do
Programa Primeiro Emprego. É necessário soltar as
amarras, de forma que o nosso País possa crescer a
4% ou a 5% ao ano, ou mesmo ainda mais. Sem um
sentido de urgência aplicado à eliminação das barrei
ras à retomada do crescimento, não conseguiremos
abrir as vagas necessárias ao acolhimento dos brasi
leiros que se oferecem para trabalhar.
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A questão semântica, aqui, torna-se importante.
Não devemos falar em brasileiros "procurando em
prego". Devemos, isso sim, falar em brasileiros "ofe
recendo trabalho", pois dessa maneira fica claro o ab
surdo de termos centenas de milhares de pessoas
que, estando completa ou parcialmente ociosas, ofe
recem-se para trabalhar e são recusadas, em um
País onde ainda há tanto a se construir.

Sras. e Srs. Deputados, como muitos têm insis
tido, nesta e em outras tribunas, é também funda
mentai reduzir e melhor distribuir a carga tributária, é
necessário ampliar os investimentos públicos. Como
fazê-lo, dirão os céticos, se necessitamos ampliar o
superávit primário, se é preciso acabar com o déficit
público, e várias outras "receitas" que estamos can
sados de ouvir?

A questão é que não se pode apenas ampliar o
superávit ou eliminar a inflação. A questão é que o
norte acima mencionado tem que ser perseguido de
forma determinada, com urgência e mobilização de
todas as nossas forças. Há, sim, que se reduzir o défi
cit público, mas tantas são as carências que essa
ação só terá sucesso se, simultaneamente, com
transparência e na maior medida possível, ocorrer a
elevação do investimento público no social, na in
fra-estrutura, na promoção da renda e do bem-estar,
sempre, em primeiro lugar, dos brasileiros mais ne
cessitados.

Essa a síntese do projeto que o Governo preci
sa articular e implementar, com suas múltiplas ações,
para retomar o crescimento de forma sustentada e
proporcionar pleno emprego e melhora da qualidade
de vida nas diversas Regiões do País.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB

- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, utilizo esta tribuna para
me manifestar favoravelmente ao desarmamento da
população civil brasileira - apesar de entender que o
projeto em apreciação na Casa por si só não é capaz
de gerar segurança para a sociedade. São necessári
as ações complementares.

O sentimento de insegurança da sociedade é in
questionável. Não se discute também que, em todas
as partes do País (interior, litoral, fronteiras, peque
nos e grandes centros), os cidadãos estão cada vez
mais acuados e sendo obrigados a se prevenirem. As
rotinas estão sendo alteradas, gasta-se cada vez
mais com segurança complementar (segmentos ain
da serão regulamentados apropriadamente) e a cada
dia que passa mais e mais pessoas portam armas
brancas ou de fogo. Em continuando nesse ritmo,

chegaremos a um ponto insustentável, em que, aí
sim, o Poder Público será incapaz de reverter o qua
dro caótico instalado.

Não questiono o direito deo cidadão se defen
der e proteger a sua família e o seu patrimônio. O pro
blema, antes de mais nada, surge da má qualidade da
segurança pública. Esta, por sua vez, é resultado da
insuficiência de recursos orçamentários; do planeja
mento estratégico mal elaborado; da falta de investi
mento no capital humano - o policial; da desatualiza
ção dos equipamentos disponibilizados para as
ações de inteligência, investigativas ou ostensivas.

Como é que podemos querer que um policial
mal remunerado, mal aparelhado e desmotivado
preste um bom serviço? Realmente não podemos.
Deve-se dar motivos para que esses profissionais
sintam orgulho das suas funções. Paralelamente, é
de suma importância que os policiais mancomunados
com criminosos (que são a minoria da corporação)
sejam expulsos e punidos exemplarmente.

Chegamos ao ponto de segmentos da nossa so
ciedade temerem a polícia - o que é lamentável. Urge
uma faxina, para que os bons policiais não sejam a
grande maioria de hoje, e sim sejam a unanimidade.

Vale ressaltar o esforço de muitos quadros das
polícias que, apesar da falta de condições de trabalho
ou da ausência de incentivos, usam das suas criativi
dade e inteligência para combaterem o avanço dos
crimes - organizado e desorganizado. Isso não tem
sido suficiente para a população. Ela sente necessi
dade de se precaver de várias formas, inclusive se ar
mando.

O excessivo número de armas em circulação
tem contribuído para o aumento da violência e tem
chamado a atenção dos órgãos de segurança e da
sociedade. O terna "desarmamento" tem chamado a
atenção da população há tempos. Mais do que as re
formas constitucionais e as eleições de 2004. Apesar
de a sociedade estar reagindo, ao manifestar as suas
opiniões de diversas maneiras - por cartas, pela
Internet ou por passeatas -, devemos analisar cau
telosamente o PL 1.555103.

É certo que devemos diminuir o número de ar
mas em posse da sociedade civil. Neste ponto, soli
darizo-me com o objetivo do estatuto do desarma
mento. No entanto, o Poder Público estará equivoca
do se, concomitantemente ao aprimoramento legal
ora em discussão, não utilizar o aparato policial e as
Forças Armadas para: estancar o enorme contraban
do que passa pelas nossas fronteiras (principal forma
de aquisição de armas por parte dos bandidos); reco
lher os milhões de armamentos clandestinos que hoje
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dão capacidade de ação ao crime organizado; tirar de ma usa de sua arma para reagir a um assalto,ela é
circulação as armas civis registradas e guardadas em morta pelo bandido, que, além do efeito-surpresa,
milhares de domicílios ou portadas nas ruas, conta com a prática do crime ao seu favor. Os dados

Vale lembrar que o bandido se utiliza do "efeito mostram que, ao invés de proporcionar segurança,
surpresa" durante o delito para, além de eliminar auti- portar armas pode ser sinônimo de morte,
Iidade da arma de fogo para o cidadão "de bem", Com uma ação integrada do Poder Público, que
apropriar-se dessa arma. Os armamentos guardados é o que eu defendo, os gastos da população com
nos domicílios, nos escritórios, nos veículos de pas- esse setor se reduziriam, a oferta de "ferramentas"
seio ou carregados nacintura, registrados e monito- pata os criminososdimiliuiria e, ainda, cairia drastica-
rados pelô Exército, pela Polícia Federal e residual- mente o número de crimes praticados por pessoas
mente pela Polícia Civil, têm servido para equipar os inexperientes, que, pordeseqllilíbrio emocional ou
delinqüen.. teso Da.í a.•. necessidáde de se restringir o di- po·r de·spreparo aca·b·a'm m·a·t'a·nd'o ou m·ut'I·la·nd·o· fam'l
reitoà posse e ao porte no Brasil. .. .. '.. .. .. ..... .,.. ,-

Ent.retanto,.acreditoqueestaremos fazendo um liares, amigos ou dl=l,safetos (que teriam os seus con-
. flitos solucionados de maneira menos traumática- se

desserviçoaos no~sos eleitores se retirarmos o direi- a armâ de fogo não estivesse tão disponível),
to de possuírem armas e ao mesmo tempo não lhes T h ' .. .. .
oferecermos uma segurançapública de melhor quali- sárias:~Ií~:::::6b::~~iÂ.1:I~lJ~~a::~:::~;~a~e~:~~
dade, capaz de dartranqüilidade aos cidadãos, ao re- .,
tirar do convívio social os verdadeiros bandidos _ que os pais de família hoje desempregados é para os jo-
importam armas ou as subtraem dos cidadãos "de vens; a inexistência de uml:'istema educacional ca-
bem", das Forças Armadas ou das polícias. paz de impregnar a "boa conduta" nos. nossos estu-

Nestesenti(jo, penso que as Prefeituras Munici- dantes;os probl~masde moradia edesaneamento; e
pais. também.. P9deriamd.esenvolver. um. papel de a grande disparidade de renda existente no País são
suma impo~ânciaroc0rrlbate à criminalidade. Para campos férteis para a expans~o dacriminalidade -
tanto, elast.irmariaT parceriêlse trocariamexperiênci- organizada ou r~o .-dentro ou f9rade lares habitados
as com os Estados e com a União, bem como criariam por famílias cOm problemas financeiros e psicológi-
guardas municipais, P<;íra alcançar os objetivos alme- cos, e entremeados por armas de fogo.
jados, entreta,nto,a ação de segurança pública muni- Em suma, 0 PL 1.555 -'- Estatuto do Desarma-
cipald~verá ser integrada .§l. ações de infra-estrutura mento - tem como ponto pôsitivo odesarmamento da
(iluminação, recuperaç~od~ vias, etc.), de educação população civil (a que costuma seguir as leis), Entre-
e decomunicaç~o (trabalho preventivo), Creio que tanto, pode ser prejudicial desarmara população e
estas açõestorn/:lriam mais eficazes tanto o trabalho não o bandido. Assim, torna-se fundamental que os
das guardas municipais, quanto o das polícias esta- Governos garantam a segurança.dos cidadãos de
duais e federal. bem, ao desarmá-los e ao retirar as armas dos delin-

Seria de ~rande relevância ainda queo Governo qüentes.
Federal tr()uxesse para a discussão da sociedade Obrigado.
uma "reforma da segurança pública". Durante esse O SR. LEANDRO VILELA (PMOB - GO, Pro-
período de esforçOconcentrado e, sei, complexo, es- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
tariamsob os· "m~smos hol9fotes" questões como: Srs. Deputados, o que me traz hoje a esta tribuna é
aprimoramento das legislações constitucional e infra- um assunto de grande gravidade que envolve suspei-
constitucional; desarmamento preventivo e corretivo ta de desvio de verbaspúblicas em Goiás. Na sua edi-
dos marginais; aparelhamento e treinamento das po-
lícias e das Forças Armadas; reforma do sistema pe- çâo do últimodomingo, o jornal Folha de SPaulo trou-
nitehciário(~nvolvendo as inst~laçõesfísicas e os xe reportagem denunciando alguns dos mais impor-
funcionários) e ~eforma depro~ediinentos processua- tantes membros do Governo de Goiás de envolvi-
is visando àpeh:~ridade e à eficácia judiciária. mento num fato que pode lesar o Estado em 13 mi-

U~,~ref?rmada segurançapúblicaséria reduzi- Ihõese 700 mil reais.
ria OU eliminaria a necessidade de contratarmos se- O fato é o seguinte: em outubro do ano passado,
gurançacomplementarpara nos proteger. Nãohave- após o Governador Marconi Périllo ter sido reeleito,
ria tambémnece~sidade de o.~idadão comum portar membros do seu Governo se uniram e criaram uma
armas para ~utodefesa. Segundo as estatísticas da organização privada pará administrar o Programa
polícia, na esmagadora maioria das vezes que a víti- Banco do Povo.

I i
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Denominada Rede Goiana de Microcrédito, a
entidade dos assessores do Governador assinou um
contrato com o Governo no qual eles trabalham se
gundo o qual receberão 13,7 milhões de reais para
administrar os 38,3 milhões destinados a financiar pe
quenos negócios nos próximos 3 anos. A taxa de ad
ministração ficou em 36%, valor muito acima dos pa
drões de mercado.

Agora, prestem atenção: dos 21 sócios da orga
nização, 18 são assessores de confiança do Gover
nador. Entre eles, o principal auxiliar do Governo Mar
coni Perillo, o Secretário da Fazenda, Giuseppe Vec
cio Além de Vecci, o assessor particular do Governa
dor Perillo Lúcio Gouthier, que foi o tesoureiro de sua
campanha em 2002, e o presidente da principal esta
tal goiana, a CELG, José Paulo Loureiro, também in
tegram a organização que está recebendo uma fortu
na para gerir o Banco do Povo.

Não pára por aí. O Líder do Governo na Assem
bléia Legislativa, Deputado Estadual Afrêni Gonçal
ves, e o Procurador-Geral do Estado, João Furtado
Mendonça Neto, também são sócios da organização
que receberá os 13,7 milhões do Governo de Goiás.
No caso de Mendonça Neto, além de beneficiário do
recebimento dos recursos, ele foi uma das pessoas
que, em nome do Governo, deu parecer favorável ao
contrato.

Especialistas ouvidos pela Folha de SPaulo afir
maram que o percentual de 36% de administração não
encontra paralelo em nenhum negócio semelhante. Um
percentual aceitável seria de, no máximo, 10%.

Como se não bastasse tão significativa remune
ração, o contrato firmado entre o Governo Marconi e a
instituição pertencente aos assessores do próprio
Marconi ainda prevê o uso de recursos humanos e
bens móveis e imóveis do Estado em sua administra
ção. Ou seja: a organização poderá usar servidores
públicos, prédios públicos e carros públicos para exe
cutar sua tarefa e, de quebra, receber 13 milhões e
700 mil reais pelo serviço.

Esta não é a primeira vez que o Banco do Povo
é denunciado por irregularidades em Goiás. Há 3
anos, denúncias de desvios de 20 milhões de reais le
varam à demissão de todos os gestores do Programa.
Como não houve nenhum desdobramento por parte
do Ministério Público e da Justiça, agora vemos a re
incidência no mesmo projeto.

Dinheiro que deveria estar sendo usado para fo
mentar o desenvolvimento, gerar empregos e melho
rar as condições dos microempresários de Goiás sim
plesmente saindo pelo ralo do tráfico de influência e
da corrupção.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é
possível que, mais uma vez, uma grave denúncia
contra o Governo de Goiás caia no esquecimento,
sem nenhuma punição aos responsáveis. É preciso
que a Assembléia Legislativa de Goiás abra uma CPI
para investigar os fatos. Espero também que o Minis
tério Público Estadual não se acanhe diante do Go
verno e faça o seu trabalho, investigando a fundo uma
denúncia que não partiu de nenhum adversário políti
co do Governo, mas de um dos mais sérios e respei
tados jornais do País.

Era o que tinha a declarar.
Muito obrigado.
O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PTB - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com ânimo otimista que registra
mos desta tribuna a futura instalação, no Nordeste
brasileiro, de centros tecnológicos voltados para o
atendimento a setores de carências comuns na Re
gião. Tais centros, de caráter inicial e experimental
em sua primeira etapa, serão responsáveis pelo fun
cionamento de cursos técnicos gratuitos, com a dura
ção de 3 anos, a serem ministrados nas áreas de ali
mentos, eletromecânica e recursos hídricos, para alu
nado composto de estudantes que tenham concluído
o ensino médio e estejam interessados em aperfeiço
ar-se profissionalmente naquelas áreas técnicas.

Embora se trate ainda, como explicitado na pro
posta do Ministério da Ciência e Tecnologia, de uma
experiência, tentativa ou prospecção em torno da re
ceptividade que a iniciativa venha a obter, ela desde
já se nos afigura promissora, porque viável e oportu
na, além de formatada de maneira racional e abran
gente. A idéia é implementar os centros em todos os 9
Estados nordestinos, mediante o estabelecimento de
convênios com aquele Ministério, ao custo aproxima
do de 1 milhão de reais por unidade instalada. O total
dessas unidades, na primeira fase do projeto, será de
18 cursos, número este que poderá elevar-se a 40, de
acordo com a aceitação das populações locais.

Alguns aspectos da proposta já se prenunciam,
por si sós, altamente positivos. Em primeiro lugar,
parte-se do princípio de carência dos setores contem
plados, à luz da necessidade de se expandirem o co
nhecimento e sua aplicação pragmática em matérias,
especialidades e disciplinas que têm tudo a ver com
as demandas regionais. Em segundo lugar, o caráter
de gratuidade dos cursos assegura seu atendimento
a parcela de alunos que, de outra forma, dificilmente
poderiam freqüentá-los. Em terceiro lugar, os propó
sitos do empreendimento se conectam diretamente
com programas já em andamento e que visam a ofe-
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recer a oportunidade de aprimoramento profissional a
contingentes populacionais recém-egressos do ensi
no médio e que assim verão expandidas as alternati
vas de especialização técnica. E, por último, desta
ca-se o traço de modernidade dos setores escolhi
dos, condizentes com o mecanismo de produção e
consumo, respeitadas as características e vocações
do espaço nordestino.

Com efeito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, conquanto se saiba da multiplicidade e diversi
dade crescentes da aquisição intelectiva em quais
quer que sejam os campos e âmbitos da qualificação
cultural, não se pode negar, nesta época de exigência
e concorrência cada vez mais intensas no que respei
ta à habilitação para postos de trabalho, a progressi
va inserção.no mercado das atividades técnicas. O
sentido empírico, outrora predominante no exercício
desses misteres, vem cedendo espaço, em velocida
de proporcional à própria atualiz~ção do circuito pro
dutivo·aquisitivo, à incorporação da ciência e da tec
nologia. Trata-se d~ círculo modi?rnizante sem o qual
o processo se debilita e desatualiza, repercutindo de
forma negativa na.. construção do desenvolvimento
acelerado e auto-sustentável.

O caso nordestino é emblemático nesse perfil
socioeconÔmico. O Nordeste está a requerer, mais. e
mais, o aprimoramento dos seus instrumentos tecno
lógicos, afim de inserir-se efetivamente no surto de
crescimento nacional, dentro da política de gradual
nivelamento aos núcleos mais dinâmicos da econo
mia do País. E isso somente poderá viabilizar-se, em
perspectiva razoável, mediante. a densificação do
processo educacional, em cujo contexto se inscre
vem as práticas científicas e tecnológicas hodiernas.

Se é emblemática,· nesse panorama, a situação
do Nordeste, também o é duplamente o aspecto de
integração entre os espaços rurais e urbanos dentro
da própria Região. Isso equivale a dizer que a instala
ção da.queles centros em todos os Estados nordesti
nos deverápriorizar, na eleição dos pólos a serem se
lecionados, não apenas as áreas geograficamente
mais carentes, senão também os grandes espaços
urbanos, nos quais se situam outros centros de exce
lência,de produção e disseminação de conhecimen
tos, e de êonsumo dos bens aí gerados.

Tomla-se como ilustração o exemplo do Recife,
cujo pólo de informatica se situa entre os mais avan
çadosdoBrasil e cujo Porto Digital, localizado no anti
go bairro portuário dE!Santo Antônio - de onde a cida
dese expandiu para a metrópole dos nossos dias-,
vem registrando índices de inovação tecnológica in
vejável. Tudo isso tem conexão com a revolução pro-

porcionada pela ciência e tecnologia, num mundo
cada vez mais virtual e instantâneo. Se a tais obser
vações acrescentarmos a importância, para o Nor
deste, dos setores de alimentos, eletromecânica e re
cursos hídricos, fácil será aquilatar a validade do pro
jeto ora desenhado.

Desnecessário se faz enfatizar, ainda a título de
exemplificação, a carência regional em termos de re
cursos hídricos, sabendo-se do déficit nordestino no
que concerne à captação e distribuição desse que é o
mais precioso dos bens: a água potável. A expansão
do saber em área tão essencial, prevista na elabora
ção da proposta, assume dimensão imperativa.

Daí, Sr. Presidente, nosso apoio à iniciativa do
Ministério da Ciência e Tecnologia, a cujotitular solici
tamos dessa Presidência encaminhar o teor desta
manifestação, inspirada pela convicção de sua vali
dade para o processo de desenvolvimento regional.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JOSÉ IVO SAIj'lTORI (PMDB - RS. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta ter

ça-feira, dia 16, aconteceu a primeira reunião delibe
rativa da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Viti
vinicultura, Vinhos e Derivados, instituída no âmbito
do Ministério da. Agricultura e da qual participo como
membro representante da Comissão de Agricultura e
Política Rural.

Entendo como oportuno o debate entre os vári
os atores da cadeia produtiva para o desenvolvimen
to do setor vitivinícola brasileiro.

Na reunião ocorrida no auditório do Ministério
da Agricultura, levei ao conhecimento do setor que
venho acompanhando na Câmara dos Deputados a
tramitação do texto do Acordo Constitutivo da Organi
zação Internacional da Vinha e do Vinho, assinado
pelo Brasil, em Paris, em julho de 2001 , e submetido à
consideração do Congresso Nacional em janeiro de
2003.

A matéria tramita na Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, tendo como Relator
o Deputado Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Em recente encontro com o Relator, manifestei o inte
resse do setor pela aprovação do texto do acordo, por
vir ao encontro dos interesses da atividade vitivinícola
brasileira. O Deputado Lindberg Farias manifestou a
compreensão da importância da matéria, devendo
apresentar com brevidade o projeto de decreto legis
lativo que aprova o texto do Acordo Constitutivo da
Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV)
para ser apreciado no âmbito da Comissão de Rela-
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ções Exteriores e de Defesa Nacional. Na seqüência,
a matéria tramitará nas Comissões de Economia,
Indústria e Comércio e de Constituição e Justiça e de
Redação, para finalmente ser apreciada no Plenário
do Congresso Nacional.

Entendo que a aprovação do texto do Acordo
Constitutivo da OIV pelo Congresso insere o Brasil no
processo de desenvolvimento do setor vitivinícola
mundial.

A Organização Internacional da Vinha e do Vi
nho é a entidade sucessora do Escritório Internacio
nal do Vinho, criado em 29 de novembro de 1924, e
do Escritório Internacional da Vinha e do Vinho, esta
belecido em 4 de setembro de 1958. A criação da OIV
busca atender às necessidades de responder aos no
vos desafios e assegurar o desenvolvimento do setor
vitivinícola mundial.

A OIV, que conta atualmente com 45 Esta
dos-membros, é organismo intergovernamental de
natureza técnico-científica de competência reconhe
cida em matéria de vinha, vinho, bebidas derivadas
do vinho, uvas de mesa, passas e outros produtos
provenientes da vinha.

Dentre os principais objetivos da OIV constam:
informar os membros de assuntos relevantes para
produtores, consumidores e demais participantes do
setor vitivinícola; contribuir para a harmonização in
ternacional de práticas e normas existentes sobre a
matéria; e contribuir para a melhoria das condições
de elaboração e comercialização dos produtos vitivi
nícolas.

A OIV busca, também, promover e orientar pes
quisas científicas e técnicas, avaliar seus resultados,
recorrendo a especialistas qualificados, e assegurar
sua difusão. Adicionalmente, elabora e formula reco
mendações sobre condições de produção vinícola,
práticas enológicas, definição e descrição de produ
tos, etiquetagem e pesquisas de mercado.

O Brasil acompanha desde 1995 os trabalhos
do Escritório Internacional da Vinha e do Vinho. Os
Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura
consideram que a adesão à OIV reflete os interesses
do setor vitivinícola brasileiro, aduzindo que a partici
pação do Brasil na elaboração de normas para reger
o mercado internacional de produtos vitivinícolas e o
conhecimento dos resultados de pesquisas científi
cas e de mercado contribuem de maneira decisiva
para o desenvolvimento do setor, com o que estou de
pleno acordo.

Era o que tinha a dizer.

o SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, recebemos com grande sa
tisfação a realização da cerimônia de entrega de ba
fômetros, doados pela AmBev (Companhia Brasileira
de Bebidas) ao Governo do Estado de São Paulo. O
evento realizou-se no dia 12 de setembro, as 11 h, no
Palácio dos Bandeirantes, e contou com a presença
do Sr. Governador de São Paulo, Dr. Geraldo
Alckmin, dentre outras autoridades.

A AmBev está promovendo ações de estímulo
ao consumo responsável de cerveja. Essas iniciativas
estão inseridas em duas frentes de atuação, que fo
ram apontadas pela Organização Mundial de Saúde
às indústrias de bebidas como prioritárias para cam
panhas de conscientização: 1) beber e dirigir; 2) me
nores de idade.

A doação dos bafômetros à Secretaria de Segu
rança Pública do Estado de São Paulo se insere nes
se contexto. O objetivo é equipar a Polícia Militar para
a fiscalização de motoristas embriagados e, conse
qüentemente, reduzir o índice de acidentes de trânsi
to relacionados ao álcool. Apesar de a medida estar
prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 1997,
muitas vezes o poder público não consegue cumpri-Ia
pela falta de equipamentos. Outro fator impeditivo é a
não-obrigatoriedade de o motorista se submeter ao
teste do bafômetro.

Experiências internacionais mostram que a
combinação de fiscalização com a efetiva aplicação
de medidas punitivas mais severas e campanhas de
educação apresentam resultados positivos na redu
ção desses acidentes. Cria também, ao longo do tem
po, uma nova cultura na sociedade.

Além da doação de bafômetros, a empresa está
investindo em ações educativas. No momento, está
sendo veiculada em todo o País uma campanha pu
blicitária que estimula o motorista que se exceder no
consumo de cerveja a não dirigir. Com o mote Beber
Redondo é Beber com Responsabilidade, as peças
estão em TVs, rádios, jornais, revistas, outdoors e tá
xis.

Com essas ações, a AmBev, maior indústria do
setor, procura cumprir seu papel. A empresa sabe
também que esse é um trabalho a ser desenvolvido
por todos os grupos sociais, incluindo poderes públi
cos, pais de família, organizações não-governamen
tais, universidades e meios de comunicação. Somen
te com esse esforço conjunto o País poderá conhecer
resultados positivos e duradouros na construção de
uma sociedade mais consciente em relação ao con
sumo moderado de bebidas alcoólicas.
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Esperamos que outras émpresas sigam o belo
exemplo da AmBev e possam ser veículos de incenti
vo para a conscientização da população brasileira
dos riscos que causam a ingestão de bebidas alcoóli
cas e os altos e preocupantes índices de acidentes de
trânsito.

Muito obrigado.
O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ. Pro

nuncia o séguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os profissi

onais do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetu
ra - IEEA, do Rio de Janeiro, há 9 anos esperam por
aumento de seus salários. Nos últimos anos, vêm ten
tando junto às mais diferentes instâncias governa
mentais, sem sucesso, a revisão do seu vencirnen
to-base.

Apoiados pela Sociedade de Engenheiros e
Arquitetos do Rio de Janeiro, os profissionais do
IEEA, que estão ém assembléia permanente, querem
elevar o vencimento-base de suas carreiras públicas
aos patamáres de outras categorias de nível superior
estadual, hoje em torno de 2 mi reais.

Esses profissionais aguardam há 1 ano a apre
ciação do Projeto de Lei nº

2.970 pela Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de. Janeiro. Esse projeto prevê a reestruturação
do instituto, vinculado à Secretaria Estadual do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

Em maio deste ano, engenheiros e arquitetos do
IEEA enviaram carta à Governadora Rosinha Mathe
us solicitando a retomada da discussão sobre o au
mento de salários, mas até o momento não obtiveram
resposta.

Na carta, os profissionais do IEEA argumentam
que, durante o Governo de Benedita da Silva, várias
categorias profissionais do Estado foram contempla
das com planos de carreira e, por conseqüência, com
o aumento do vencimento-base. Eles citam como
exemplo OS casos da Fundação para Infância e Ado
lescência, da Fundação Leão XXIII, do Instituto de
Pesos e Medidas, entre outros.

Em razão de toda essa argumentação, Sr. Pre
sidente, quero aqui fazer um apelo ao Governo do
Estado do Rio de Janeiro para que as autoridades ou
çamessesprofissionais e encaminhem solução que
promova va.lorização profissional e justiça salarial a
engenheiros e arquitetos do IEEA, valorização que se
materializará no aumento do salário que hoje os des
valoriza.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João PaUlo Cunha) - Re
gistro, com muito prazer, a presença no plenário da
Rainha e das Princesas da 19ª Oktoberfest de Santa
Cruz do Sul, Município do Rio Grande do Sul, acom
panhadas do Prefeito·Municipal Sérgio Moraes e da
Deputada Federal Kelly Moraes. (Palmas.)

o plenário fica mais alegre e mais bonito.
Obrigado, Deputada KellyMoraes.

v - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Luciano Castro PUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Carlos Souza PUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PL PUPSL
Lupércio Ramos PPS
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Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL PUPSL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 7

ACRE

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Roberto Pessoa PL PUPSL
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
lé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 15

Setembro de 2003

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
lico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 6

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
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB

PIAuí

Átila Lira PSDB
B.Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

ÁlvaroDias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

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
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Fernando Ferro PT
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Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Maurício Quintella Lessa PSB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PL PUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Daniel Almeida PCdoB
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
GUilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PL PUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
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
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 27

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mota PL PUPSL
César Medeiros PT
Custódio Mattos PSDB
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Ivo José PT
Jaime Martins PL PUPSL
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mário Heringer PDT
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
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Neucimar Fraga PL PUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMOB
Almir Moura PL PUPSL
André Luiz PMOB
Bernardo Ariston PMOB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Oeley PV
Or. Heleno PP
Edson Ezequiel PMOB
Eduardo Cunha PMOB
Eduardo Paes PSOB
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMOB
Itamar Serpa PSOB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMOB
Josias Quintal PMOB
Juíza Denise Frossard PSOB
Julio Lopes PP
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMOB
Moreira Franco PMOB
Nelson Bornier PMOB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMOB
Total de Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSOB
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT

Bispo Wanderval PL PUPSL
Carlos Sampaio PSOB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Oevanir Ribeiro PT
Or. Evilásio PSB
Or. Hélio POT
Ourval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSOB
Lobbe Neto PSOB
Luciano Zica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariânge!a Duarte PT
Medeiros PL PUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSOB
Paulo Lima PMOB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Vadão Gomes PP
Vicentinho PT
Walter Feldman PSOB
Total de São Paulo: 47

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
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Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PUPSL
Sigmaringa Seixas PT
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMOB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMOB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMoB
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
André Zacharow POT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PUPSL
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
or. Rosinha PT
Ora. Clair PT
Giacobo PL PUPSL
Gustavo Fruet PMoB
lris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
Luiz Carlos Hauly PSOB
Moacir Micheletto PMOB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMOB

Oliveira Filho PL PUPSL
Osmar Serraglio PMOB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PMOB
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMOB
IVan Ra.nzolin PP
João Matos PMOB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMOB
Serafim Venzon PSOB
Vignatti PT
lonta PP
Total de Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Eliseu Padilha PMOB
Enio Bacci PoT
Érico Ribeiro PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMOB
LUciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Milton Cardias PTS
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMOS
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos POT
Tarcisio ZimlTlermann PT
Veda Crusius PSOB
Total de Rio Grande do Sul: 23
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

lista de presença registra o comparecimento de 344

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 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41-8, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n. Q 41-A, de 2003, que altera o Sistema
Tributário Nacional e dá outras providênci
as; tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação pela admissibili
dade, com emendas, contra os votos dos
deputados Eduardo Paes e Mendonça Pra
do (Relator: Sr. Osmar Serraglio); e da Co
missão Especial pela admissibilidade das
emendas apresentadas, exceto as de nQs
115 e 182 e, no mérito, pela aprovação das
de nQs 18, 129, 135, 166, 1?1, 216, 226, 385
e 434; pela aprovação 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 inadmis
sibilidade das emendas de nsº 115 e 182; e
pela rejeição das demais emendas apresen
tadas e da Proposta de Emenda à Constitui
ção n.º 13, de 2003, apensada, contra os
votos dos deputados. Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Gerson Gabriel/i, José Roberto
Arruda, Machado, Mussa Oemes, Pauder
ney Avelino, Antonio Cambraia, Júlio Se
meghini, 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) - A
Presidência solicita suspensão dos trabalhos das
Comissões para que os Srs. Deputados venham ao
plenário, uma vez que já teve início a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Emenda Aglutinativa nQ 61, subscrita pelo nobre
Vice-Líder do PFL.

Esta o PFL mantém, Deputado Rodrigo Maia?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sim.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a Mesa a seguinte

EMENDA AGLUTINATIVA N2 61

Emendas objeto da fusão: 241 apresentada pe
rante a Comissão Especial e Emenda Aglutinativa nQ

27.
Acrescente-se à Emenda Aglutinativa nQ 27, as

seguintes alterações:

"Ar!. 37 .
XXII - as administrações tributárias da

União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras específicas, terão re
cursos prioritários para a realização de suas
atividades e atuarão de forma integrada, in
clusive com o compartilhamento de cadas
tros e de informações fiscais, na forma da
lei ou convênio, adotando-se, em âmbito fe
deral, cadastro único de identificação das
pessoas físicas e jurídicas".

Justificação

As Emendas Aglutinativas ora propostas, visam
estabelecer cadastro único de contribuintes em âmbi
to federal, simplicando a identificação de pessoas na
administração federal.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
emenda é, na avaliação da Mesa, acolhida.

"A emenda integra ou funde, pertinen
temente, por transação tendente à aproxi
mação dos respectivos objetos (RICO, art.
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118, §) como é preliminar da exigência de O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
emenda aglutinativa, a idéia de adoção, em Como vota o PP? (Pausa.)
âmbito federal, de cadastro único de identifi- Como vota o PTB?
cação das pessoas físicas e jurídicas, explí- O SR. PASTOR REINALDO (PTB - RS. Pela
cita na redação do art. 145, § 3º, da Consti- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
tuição Federal, acrescentada pela emenda PTB vota "não" e convida seus Parlamentares, bem
de suporte nº CE-241, com a redação dada como os dos demais partidos, para virem ao plenário.
pela emenda aglutinativa nº 27 ao art. 37, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
XXII, da Constituição Federal, que trata da Como vota o PSOB?
administração tributária. A SRA. YEDACRUSIUS (PSOB - RS. Pela or-

Observe-se que a Emenda Aglutinativa demo Sem revisão da oradora.) - O PSOBvota "sim",
nº 49, aprovada, prevê cadastro único de Sr. Presidente.
optantes pelo regime do 'SuperSIMPLES', O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
menos abrangente do que o cadastro único Como vota o PFL?
propugnado, o que apenas ilustra o exagero O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
megalomaníaco, e a impropriedade, que Sem revisão do orador.) - É a 60 ou a 61?
ocorre em designar·se qualquer cadastro de O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É a
'único'."

Então, ela é procedente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação a Emenda Aglutinativa nº 61. Vamos ouvir a
orientação das bancadas. Quem for favorável à
emenda vai votar "sim", quem for contrário à emenda
votará "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o representante do PSC? (Pausa.)
Como vota o representante do PV? (Pausa.)
Como vota o representante do PRONA?
O SR; ILDEU ARAÚJO (PRONA - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PRONA vota "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o POT?
O SR. DA. HÉLIO (POT - SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - O POT encaminha o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?

O SR. MAURfclO QUINTELLA LESSA
(PSB-AL. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O
PSB vota "não" à emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votao PPS? (Pausa.)

Como vota o PL?
O SA. CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM. Pela

ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PL vota "não" à emenda.

O SR. RODRIGO MAIA - O PFL vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMOB?

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMOB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota
"não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO(PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O PT vota "não", Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)

- A Liderança do Governo vota "não", Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita às Sras. e aos Srs. Deputados
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a vota
ção pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Convoco as Sras. e os Srs. Deputados ao plenário.
Estamos em processo de votação.

Solicito às Sras. e aos Srs. Deputados que fi
quem no plenário, porque haverá várias votações no
minais.
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O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a ma como hoje pretensamente serão geradas as infor-
palavra pela ordem. mações pela agência instituída pelo Palácio do PIa-

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - nalto, dando seqüência a uma série de fatos registra-
Tem V.Exa. a palavra. dos pela imprensa livre que defendemos.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Tudo começou em fevereiro, quando, para evi-
Sem revisão do orador.) - Sr. tar o vazamento de informações de Governo por fun-

Presidente, convocamos todos os Parlamenta- cionários do Palácio do Planalto, o General Jorge Fé-
res da bancada do Partido dos Trabalhadores a virem lix, titular do Gabinete de Segurança Institucional,
rapidamente ao plenário. Estamos em processo de aplicou a primeiramordaça do Governo do PT no âm-
votação. Precisamos atingir o quorum para concluir bito federal.
hoje a votação da reforma tributária. A orientação do General Félix aos funcionários

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço foi não dar nenhum tipo de informação sem que hou-
a palavra pela ordem. vesse autorização expressa do superior imediato.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não foi só isso, mas a jornalista Dora Kramer regis-
Tem V.Exa. a palavra. trou que houve a proibição de os funcionários do Pla-

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela or- nalto do Planalto fornecerem qualquer tipo de infor-
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ins- mação sem o consentimento do chefe imediato.
crevi-me para apresentar o segundo capítulo da no- As notícias estão inscritas, a imprensa está aqui
vela que pretendo trazer semanalmente, sob o título: para continuar a registrar. Houve, em função disso,
O que o Rio Grande do Suljá conhece há tanto tempo manifesto pela liberdade de informar, divulgado no
e o Brasil está aprendendo a conhecer. dia 23 de março pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Durante o Governo do PT no Estado do Rio A escalada para a tentativa de censura à divul-
Grande do Sul, quando das manifestações contra os gação de atos, eventos e declarações que desagra-
500 Anos do Brasil, a Rede Globo e seu relógio, foi fe- dam ao Planalto começou em março, mas continua,
ita a cobertura pela imprensa, fotografados os even- porque há, no modo de pensar do PT e do seu Gover-
tos, fotografada a queima do relógio e a pessoa que no, plano de controle e estatização da informação,
comandava, em nome do Governo do Estado do Rio como ficou claro agora, quando o Palácio do Planalto
Grande do Sul, essa manifestação, a principal asses- trocou os jornalistas da imprensa livre e pôs no seu lu-
sora do Secretário de Segurança do Estado. gar a agência estatal.

O que aconteceu com a cobertura passou a es- Nesse sentido, Sr. Presidente, estamos inician-
tarrecer todas as pessoas que admiram e defendem a do movimento de um grupo de Parlamentares que vai
democracia como valor mais alto da organização de

defender abertamente, com proposições, a imprensa
um povo civilizado. Pois, como retaliação pela cober-

livre, que está a perigo, pelos métodos que nós, no
tura, o PT do Rio Grande do Sul e órgãos do Governo
Estadual do PT entraram com processos contra o jor- Rio Grande do Sul, já sabemos de velho, mas que o
nalista, contra o repórter e contra a rede que havia Brasil vai continuar aprendendo, sob a liderança do
tido "a ousadia" - entre aspas - de registar o evento PT, neste Governo de coalizão.
daqueles que pensavam que o Brasil ainda não tinha Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este se-
começado e que podiam jogar na lata do lixo, pela gundo e triste capítulo é sobre a tentativa de cercea-
queima do relógio, 500 anos de história brasileira, da mento à livre informação e censura à imprensa e re-
qual tanto nos orgulhamos, mesmo sabendo das vela algo como se fosse, dentro da conhecida teoria
suas falhas. de Goebels, a criação cuidada de um ovo da serpente

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na se- no seio do Governo do PT e seus novos associados.
mana passada, a direção do Comitê de Imprensa do Libertada da casca, sem controle democrático e
Palácio do Planalto renunciou a suas funções. da sociedade, essa serpente vai sendo criada para fi-

Da novela que quero trazer aqui semanalmente, nalmente engolir o alimento do qual se serviu para
esse é apenas um capítulo, em que mostro a similari- conquistar o poder: a democracia. A denúncia se refe-
dade entre a forma pela qual o Governo do PT do Rio re à tentativa de estatizar a livre informação que ema-
Grande do Sul tentou calar a manifestação livre da na do Palácio do Planalto e, como conseqüência, diri-
imprensa, tentando - e jamais conseguirá - formar gir a opinião pública e reprimir a liberdade de pensa-
uma opinião pública com notícias monolíticas, e a for- mento no Brasil.
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No Rio Grande do Sul, um evento ilustra com
perfeição esse método. Quando da celebração dos
500 anos do Brasil, os partidos que se treinam como
revolucionários, capitaneados pelo PT, prepararam a
destruição em todo o País dos relógios que a Rede
Globo produziu para marcar a celebração. Destruindo
sírnbolos, pensavam zerar a história brasileira, pen
savam destruir a memória e se impor como única e
nova realidade. Afinal, só com eles o Brasil começaria
a .existir como país. E, também, demohizavarn a Rede
Globo. Quem diria, observando a intimidade entre o
Governo Lula e a Rede Globo, que tudo era tática de
desmonte das instituições?

Assim,ho Rio Grande do Sul, um grupo de ba
derneiros colocou fogeno relógio no Parqlie Marinha
do Brasil. O evento foi coberto pela livre imprensa,
que fotografou, .registrou e analisou a baderna. Mais
do que isso:Jegistr~uquequem comandouaos gritos
a retirada da brigada.militar do palco do ilícito foi a
principal assessora do Secretário de Segurança do
Governo Olívio Dutra!

Registrado o fato, em lugar de justificar sua ação,
o governado PT Processou o jornalista, o fotógrafo, e a
RBS, afiliada da Rede Globo no Estado. Ao invés de
cumprir a lei, Usou a lei democraticamente estruturada
paratentarCensurar a imprensa, censurar a cobertura
da realidáde, a Iivréimprensa! E a assessora foi total
mente protegida pelo próprio Governo!

Agora,aqlliernBrasília, a novela se repete e, na
semana passada, a direção .do Comitê de Imprensa
do Paláció do Plana.lto renunciou a sUas funções.

A estratégia é muito sutil, mas não menos efici
ente na sua organização. Só que, assim como lá, o
Parlamento livre cha.rna a si a responsabilidade de
denunciar'aestratégia do Governo do PT.

Tudo comêç~~emfevereiro,quandoo Governo
mal haviaseacostumadoaoconfo.rtodas cadeiras do
poder e aos privilégios déls dachas da Academia de
Tênis de Brasíliél..Faraevitar o vazamento de infor
mações de. Governo por funcionários do Palácio do
Planalto,.o General Jorge Félix, titular do Gabinete de
Segurêloça Institucional, é:\plicoua primeira mordaça
do Governo do PTn? âmbitQ federal. A orientação do
GeneréllFélix é:\osfuncionários f()i não dar nenhum
tipo de inf~rmaçãClsernquehouvesse autorização
expressa do superior imediato.

r::m~ua edição de 20de fevereiro, o jornal Folha
de SPauloinformava:

').i\ Presidência da República iniciou
uma operação com o objetivo de evitar o va
zamento de informações de governo por

funcionários do Palácio do Planalto. Sob o
comando do general Jorge Félix, titular do
GSI (Gabinete de Segurança Institucional),
a ofensiva também pretende monitorar mais
de perto o dia-a-dia do Palácio e reforçar a
segurança.

Na· semana que vem, o aSI enviará
e-mails aos servidores, além de realizar pe
quenaspalestras por setor, alertando para a
necessidade de ter cuidado na hora· de di
vulgar informações para a imprensa ou
mesmo ao .comentá-Ias com pessoas co
nhecidas. A orientação do general Félix aos
funcionários do Planalto é não dar nenhum
tipo de informação sem que haja autoriza
ção eXpressa do superior imediato. O gover
no nega que seja uma versão palaciana da
Lei da Mordaça. Prefere o termo 'campanha
de conscif:fJtização".

Isso levou a jornalista Dora Kramer a comentar
em sua coluna ern O Estado de S. Paulo, de 22 de fe
vereiro, sob o título Bocas fechadas em ordem unida:

"O governo enCOntrou uma solução
prática para evitar a divulgação de notícias
desagradáveis: proibiu os funcionários do
PaláciO do Planalto de fornecerem qualquer
tipo de informação sem autorização do chefe
imediato. Note-se que a proibição não é rela
tiva apenas à imprensa. Os funcionários do
Planalto têm· de manter a boca fechada so
bre assunto de trabalhotambérn com 'pesso
as conhecidas'. Dado que em geral ninguém
sai por af comentando as coisas com desco
nhecidos, a rubrica 'pessoas conhecidas' en
globa todo círculO. de relações profissionais,
afetivas, amigáveis e familiares de quem tra
balha no Palácio do Planalto".

Em sua edição de 2 de março, a Folha de SPau
lo denunciou:

"No passado recente, a junção do PT
com a máquina de xerox interrompeu a car
reira de vários segredos nas repartições pú
blicas de Brasflia. Infiltrado na engrenagem
do Estado, o petismo abiscoitou dados sigi
losos de sucessivas·administrações, de Sar
ney a FHC. Receando provar do próprio ve
neno, o governo do ex-PT adotou a política
da língua presa. Submetidos a uma espécie
de centralismo informativo, os funcionários
públicos são 'aconselhados' a evitar conta-

"I
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tos com jornalistas. Justo, muito justo, jus
tíssimo. Sob Lula, Brasília vive uma fase de
oba-oba. Que não pode ser conspurcada
pela desenvoltura de jornalistas fuçadores.
Ir muito fundo na investigação de qualquer
tema é um desserviço à causa da unanimi
dade. O repórter que pergunta demais é um
chato que deve ser contido. Pelo menos até
entender que o ambiente de oba-oba não
comporta a velha dicotomia entre certo e er
rado. Agora só há o conveniente e o incon
veniente. E a crítica não convém".

No dia 23 de março, O Estado de S. Paulo infor
mava que um documento assinado por jornalistas, in
titulado Manifesto pela liberdade de informar, havia
sido encaminhado ao sindicato da categoria para ser
enviado ao presidente Lula.

No documento, os jornalistas denunciavam "sé
rios entraves impostos por setores do governo fede
ral", afirmavam que ministros proibiam a divulgação
de suas agendas e que havia, nos Ministérios e Palá
cios, o bloqueio de informações até mesmo a respeito
de encontros, reuniões, debates e processos que
sempre foram acompanhados sem problemas pela
imprensa:

"Em suma, o documento sustenta que
o governo impôs uma 'lei do silêncio', tor
nando rotina as reuniões sigilosas e negan
do-se a informar até mesmo os participantes
de encontros rotineiros. (. ..) No início do
mês, chegou a todos os Ministérios, aos ór
gãos de primeiro e segundo escalão, às es
tatais e às agências reguladoras uma deter
minação para que toda notícia - por mais in
significante que seja - passe por uma espé
cie de filtro e só seja liberada com o aval do
encarregado do setor de comunicação de
cada ministério. Pela nova ordem, a Asses
soria de Comunicação da Agência Nacional
do Petróleo (ANP), por exemplo, tem de pe
dir autorização ao Ministério de Minas e
Energia para divulgar qualquer dado sobre
seu funcionamento".

A censura à divulgação de atos, eventos e de
clarações que desagradam ao Planalto também co
meçou em março.

No dia 13 de março, a Agência Brasil, ligada à
RADIOBRÁS, divulgou comunicado reconhecendo
que havia "errado" ao não destacar, em sua página na
Internet, uma manifestação que acontecera, no dia
anterior, contra a reforma da Previdência.

Em junho, a escalada subiu de tom.
No dia 15 desse mês, O Estado de S. Paulo in

formou que o Governo Lula havia se juntado, na
ONU, ao lado de "democracias" como Cuba, Irã, Con
go, Arábia Saudita, China e Líbia, para aprovar a sus
pensão, por um ano, da ONG Repórteres sem Fronte
iras - que defende a liberdade de imprensa no mundo
- da Comissão dos Direitos Humanos.

Estranhamente, nenhum sindicato, nenhuma
federação dos jornalistas protestou contra esse gesto
arbitrário e que mostra o receio que o Governo tem de
uma imprensa livre e democrática.

Em agosto, foi a vez de a Folha de SPaulo infor
mar, no Painel, que o Ouvidor Agrário do Governo Lula,
Gercino Filho, havia sido desautorizado pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário para dar entrevistas à im
prensa. Só a Ouvidora-Adjunta, Maria de Oliveira, esta
va autorizada a falar com o jornalistas. Mesmo assim,
só depois de receber o aval do Ministro.

No início deste mês, foi a vez do economista
Maurício Dias David, do BNDES, ser ameaçado de
punição e se tornar alvo de inquérito administrativo no
BNDES por causa de suas críticas ao Orçamento da
União (O Globo, 9 de setembro).

A escalada continuaria 2 dias depois (Folha de
SPaulo, 11 de setembro), com a proibição da divulga
ção na Internet de informações contidas na base de
dados do Palácio do Planalto e na versão eletrônica
do Diário Oficial da União.

O plano de controle e de estatização da informa
ção ficou agora claro.

Em sua edição de 14 de setembro, O Estado de
S. Paulo informou, textualmente:

"Com 1. 150 funcionários, ao custo de
R$ 90 milhões por ano na Radiobrás, mais
75 profissionais no Palácio do Planalto e um
sistema de pronta resposta e de correção
das notícias 'equivocadas', na Secretaria de
Comunicação, o governo está adotando
uma nova estrutura de comunicação com
pretensões que vão além do mero aperfei
çoamento da máquina de divulgação oficial.
Trata-se de um projeto montado para alcan
çar - com noticiário oficial e gratuito - um
público estimado em 100 milhões de pesso
as em todo o País. Em função do projeto de
expansão do noticiário, a Radiobrás já inici
ou uma ampla reestruturação de sua equi
pe, demitindo i:mtigos funcionários de carrei
ra e atraindo profissionais da iniciativa priva
da com salários competitivos. Hoje, a estatal

----- - - - - - - -------- ----,,---_._---._----,-""""---,.--'-'- ------_.-
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mantém 220 jornalistas, com salários que
variam entre R$ 2,5 mil e R$ 4 mil. Os que
estão sendo contratados chegam para fun
ções de confiança, com salários de R$ 6 mil
aR$ 8 mil. A operação resulta num agigan
tamento do noticiário oficial, jamais atingido
nem durante ditaduras como a de Getúlio
Vargas, em que tudo era controlado pelo cé
lebre Departamento de Imprensa e Propa
ganda (DIP) - montado com os melhores
profissionais, que recebiam os maiores salá
rios. 'É o DIP do século 21', escandaliza-se
o ex-deputado Prisco Viana, político que
testemunhou meio século de ditaduras".

Mais adiante, o jornal informa:

''Além de qualificar seus conteúdos, o
setor de comunicação já realiza uma cober
tura que abrange desde partidas de futebol
da segunda divisão até eventos culturais,
passando pelo dia-a-dia do Congresso e do
Judiciário, cenários internacionais, como a
Guerra do Iraque, e indo até a simples infor
mação sobre a participação de uma anôni
ma cooperativa no festival de Inverno de
Bonito (MS)".

Segundo O Estado de S. Paulo, esse noticiário
oficial chega a uma rede de comunicações que, histo
ricamente, edita seu noticiário com base na cobertura
das agências dE! notícias privadas e é constituída de
mais de mil emissoras de rádio e retransmissoras de
TV e mais de mil jornais.

Mais graveainda: os fotógrafos das agências pri
vadas e dos jornais dificilmente têm acesso a cerimôni
as fora do gabinete do Presidente, onde só trabalha o
fotógrafo oficial. Uni encontro do Presidente Lula com
Oscar Niemeyer só foi acompanhado pelo Secretário
de Imprensa da Presidência, que, depois, produziu um
texto jornalístico que foi entregue aos meios de comu
nicação. Nas cerimônias públicas, os seguranças da
Presidência são instruídos a empurrar os repórteres
para longe de Lula. Microfones e gravadores na frente
do Presidente da .República, nem pensar.

Em sua ediÇão de 18 de maio, a Folha de S. Pa
ulo comentava:

"No governo Lula, as tentativas de en
trevistadurante as aparições públicas do
presidente têm sido motivo de tensão. Du
rante a visita de Lula a ltinga (MG), na cara
vana do primeiro escalão do governo a re
giões miseráveis do país, um assessor do

presidente chegou a bater no braço de um
repórter, tentando derrubar seu gravador.
Há duas semanas, um assessor impediu ou
tro jornalista de dirigir perguntas ao presi
dente enquanto ele passava, chamando-o
de 'mal-educado' e 'inconveniente'. Na quin
ta-feira passada, o presidente desceu ines
peradamente ao pátio do Planalto para con
versar com anistiados políticos que reivindi
cavam indenizações. Formou-se um grande
empurra~empurra, com a presença de repór
teres, fotógrafos e cinegrafistas. No meio do
tumulto, um funcionário da Secretaria de
Imprensa gritava aos seguranças: 'Se tiver
gravador, tira da frente".

Foi por isso que, na semana passada, a direção
do Comitê de Imprensa do Palácio do Planalto renun
ciou às suas funções.

Na Presidência da República, como disse a jor
nalista Dora Kramer, quem reclama desse tratamento
é chamado de ''viúva de Fernando Henrique".

Deixo aqui a advertência: a RADIOBRÁS preci
sa passar a ser submetida a alguma forma de contro
le social e democrático para que a livre informação
não seja estatizada nem se torne monopólio do PT.

Nesse sentido, Sr. Presidente, estamos inician
do movimentode um grupo de Parlamentares que vai
defender abertamente, com proposições, a imprensa
livre, que está em perigo, pelos métodos que nós, no
Rio Grande do Sul, já sabemos de velho, mas que o
Brasil vai continuar aprendendo, sob a liderança do
PT, neste Governo de coalizão.

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES - Sr.
Presidente, peço apalavra 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, desejo apenas registrar .nosso voto,
que não consta do painel. Nosso voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está certo.

O SR. PASTOR REINALOO (PTS - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
nosso voto também não consta no painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
PTS? PTS, "não". (Pausa.)

Vamos ver.
O SR. PASTOR REINALDO - Agora sim. Agora

está. Obrigado.



A proposta do PFL cria um cadastro nacional
de pessoas físicas e jurídicas, a fim de que a pes
soa física tenha apenas um número, num cadastro
nacional. Com isso, haverá maior controle das pes
soas físicas e jurídicas do País.

Trata-se de proposta de adequação à reforma
tributária, a fim de que a máquina estatal tenha me
lhor desempenho; atinge profundamente o Estado
brasileiro, fazendo com que arrecade melhor e funcio
ne nos âmbitos judiciário, executivo e legislativo.

Em países com lei tributária mais avançada
existe apenas um cadastro nacional de pessoas físi
cas e jurídicas. Em qualquer órgão, como Receita Fe-
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O SR. JOSÉ UNHARES (PP - CE. Pela ordem. deral, INSS e órgãos de Estados e Municípios, a pes-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vai vo- soa terá apenas um número. Esta é a proposta do
tar "não" ao requerimento e neste momento convoca PFL.
todos os companheiros para comparecerem em ple- Muito obrigado, Sr. Presidente.
nário. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Antes de conceder a palavra ao Deputado Roberto
Obrigado, Deputado José Unhares. Gouveia, vou ler a lista de inscrição: Deputados Ro-

O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço berto Gouveia, José Divino, João Magno, Inácio Arru-
a palavra pela ordem. da, Janete Capiberibe, Henrique Fontana, Reinaldo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Betão, Luiz Sérgio, José Ivo Sartori, Serafim Venzon,
Tem V.Exa. a palavra. Reginaldo Germano, Wagner Lago, Carlos Alberto

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela or- Leréia, Severino Cavalcanti, Agnaldo Muniz, Hélio
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Esteves, Maria do Rosário, João Fontes, Onyx Loren-

Presidente, desejo esclarecer as Deputadas e zoni, Vicentinho, Orlando Desconsi, Nilson Mourão,
os Deputados sobre a votação que está ocorrendo Gilmar Machado, Mariângela Duarte, José Pimentel,
agora. Nós estamos votando a Proposta de Emenda Mauro Passos, Bassuma, Manato, Mauro Benevides,
à Constituição nº 41, que altera o Sistema Tributário Fátima Bezerra, Pompeo de Mattos, B. Sá, Marcelino
Nacional, à qual o PFL apresentou a Emenda Agluti- Fraga, Claudio Cajado, Luis Carlos Heinze, Luiz Cou-
nativa nº 61. Quero lê-Ia, pois, por seu intermédio, po- to, João Alfredo, Pastor Francisco Olímpio, Murilo Za-
deremos fazer com que com a reforma se atinja me- uith, Edison Andrino, Luiz Alberto, Luiz Carlos Hauly,
Ihor arrecadação, evite-se a sonegação e o desvio de Humberto Michiles, Babá, Fernando de Fabinho, Wal-
recursos públicos. ter Feldman, Ricardo Barros, Júlio Delgado, Pastor

As alterações propostas referem-se ao art. 37, Reinaldo e Antonio Cambraia.
nos seguintes termos: O SR. JAMIL MURAD - Sr. Presidente, peço a

':4rt. 37. palavra pela ordem.
XXII - as administrações tributárias da O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

União, dos Estados, do Distrito Federal e Tem V.Exa. a palavra.
dos Municípios, atividades essenciais ao O SR. JAMil MURAD (PCdoB - SP. Pelaor-
funcionamento do Estado, exercidas por demo Sem revisão do orador.) - Sr.
servidores de carreiras específicas, terão re- Presidente, queremos orientar o voto da banca-
cursos prioritários para a realização de suas da do PCdoB. O voto é "não".
atividades e atuarão de forma integrada, in- O SR. RENATO COZZOUNO (PSC - RJ. Sem
c1usive com o compartilhamento de cadas- revisão do orador.) - Sr.
tros e de informações fiscais, na forma da Presidente, o PSC vota "não".
lei ou convênio, adotando-se, em âmbito fe- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
deral, cadastro único de identificação das termino que as Comissões suspendam seus traba-
pessoas físicas e jurídicas". lhos e que as Secretarias, caso a Mesa da Comissão

insista em continuar, retirem toda a assessoria da Co
missão. É para as Comissões pararem, interrompe
rem os trabalhos, e os Deputados virem ao plenário,
porque estamos em processo de votação. Se a Co
missão insistir, é para a assessoria se retirar e desli
gar o som. (Palmas.)

O SR. GERALDO RESENDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PPS orienta o voto "não".



TRÂNSITO SEGURO

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Dê preferência à vida
Anualmente, entre os dias 18 e 25 de setem

bro, é comemorada a Semana Nacional de Trânsito,
prevista na Lei 9503, de 23 de setembro de 1997 
Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de pôr
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O SR. ROBERTO GOUVEIA - Sr. Presidente, em evidência um dos grandes problemas sociais do
peço a palavra pela ordem. Brasil, qual seja o do acidente de trânsito. Neste ano,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - a Semana dará ênfase ao Código de Trânsito Brasile-
Tem V.Exa. a palavra. iro, que completa seis anos.

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT - SP. Pela or- O acidente de trânsito tem especial relevância
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. entre os problemas existentes, não somente os cus-
e Srs. Deputados, o que me traz à tribuna na tarde de tos econômicos provocados mas, sobretudo, pela
hoje é a alegria de poder compartilhar com V.Exas. a dor, sofrimento e perda de qualidade de vida imputa-
aprovação, .na Comissão de Economia, Indústria e dos às vitimas, a seus familiares e à sociedade.
Comércio desta Casa, do PL nº 25/2003, de minha Como ocorre todos os anos, o Conselho Nacio-
autoria, que estabelece a obrigatoriedade de uso de nal de Trânsito - Contran- estabelece o tema central
air-bag duplo nos automóveis. da campanha educativa, que .setvede orientação ge-

Aliás, com esse projeto de lei, recuperamos dis- ral para todas as demais entidades. O tema deste ano
positivo quefaziapartedoCódigo de Trânsito Brasile- é Dê preferência à vida, e foi escolhido como síntese
iro que o Congresso Nacional já havia aprovado e que para a abordagem de todos os aspectos 19 fatores de
acabou serido vetado peloPoder Executivo. Agora, risco no trânsito, como álcool, velocidade, uso de cin-
restabelec~moso teor do dispositivo vetado. Agrade- to de segurança,. travessia depedestres, ultrapassa-
ço à Comissão de. Economia, Indústria e Comércio, gens em estradas, dentre outros.
particularmente ad Deputado Ronaldo Dimas, que . d . ... .. .
deu parecer favoráVel ao nosso projeto de lei. Me •idas como obrigatoriedade do uso do cinto

Sras.e Srs. Deputados, é com muita alegria, de segurança, controle eletrônico da velocidade, as-
como já disse, quecomemoro essa vitória, exatamen- sim como a entrada em vigor d? Código de Trânsito
te no dia. erh ..q.ue aca..bam.os de lança.r a Frente Parla- Brasileiro em .1997. ajudaram, inicialmente, na dimi-

.. ··0 f ·d T·· . .. S . . . d nuição dos acidentes de tn~nsito.mentarem eesa ... o . ransl~~. eguro,e amos essa
ótima notícia a V. EXas. ACâmara dos Deputados de- No entanto, as e~tatístícas oficiais disponíveis
monstrou tod~ a .sua sensibilidade, particularmente mostram um quadro ~Iarmant~. Por isso, a instalação
os membros da Comissão de Economia, Indústria e da Frente Parlamentarem Defesa do Trânsito Seguro
Comércio. é tão oportuna. Esta Frente terá a missão de provocar

Sr. Presidente, trata-se de importante atitude a discussão de formei púl:Hica e contundente sobre a
em defesa da saúde pública. Nem as guerras nem a violência no trànsitobrasileiro.
violência urbana matam mais do que os acidentes de Estatísticas dê umatragêdia
trânsito. Essa situação tem que ser mudada. Segun- Não foram as guerras ou a violência urbana que
do a Organização Mundial da Saúde - OMS, em matou mais no ano passado no mundo, mas o trânsi-
2002, cerca de 1,2 milhão de pessoas morreram em to. Essa realidade, que é especialmente brasileira,
acidentes de trânsito, enquanto os homicídiosfizeram· ..
600 mil vítimas e as guerras, 300 mil. deve ser mudada. Pelos dados da Organização Mun

dial da Saúde (OMS), em 2002,1,2 milhão de pesso-
Par~encem:lr, peço que conste do meupronun- as mO.f.re.r.am em abi.dente.s. de. t.rânsito, enquanto os

ciamento o documento de lançamento da Frente Par- .. • . .
. homicídios fizeram 600 mil vítimas e as guerras 300

lamentar em Defesa do Trânsito Seguro, do qual vári- '1 N B'I .. d ...
os Deputados e Deputadas são signatários, inclusive ml '. o. rasl, a taXa. ·e mortésno trânsito é de 6,80
este Deputado. para cada 10 mil veículos, enquanto nos Estados Uni-

Muito obrigado, Sr. Presidente. dos é dê 1.93 e na França 2.35. O resultado são 20
mil vítimas fatais por ano .e ou.tras 375 mil com seqüe-
las no país.

Essa realidade pode ser alterada por meio de
educaçãopública.eparticipação da sociedade em cam
panhas de conscientização, do aumento da segurança
no trânsito e da fiscalização e dp aperfeiçoamento do
Sistema Nacional de Trânsito. A criação da Frente ser
virá para pr?vocarodebatepúblico, ampliar a conscien
tizaçãoe tratar noGongresso~ com o governo do aper
feiçoamento do sistema de·trânsito no país.
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No Brasil, o saldo é trágico: são 20.039 vitimas
fatais (2001) e 374.557 com seqüelas. Existe até um
cálculo para medir o prejuízo econômico para o país
com os acidentes nas cidades: conforme o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), custam R$
5,3 bilhões ao ano à sociedade. Pelo fato da pesquisa
ter se restringido às aglomerações urbanas, os cus
tos dos acidentes ocorridos em rodovias fora do perí
metro urbano não estão incluídos, ainda que estes
acidentes sejam os mais graves, embora menos nu
merosos.

Nesse custo estão computados componentes
como perda da produção, 42%; danos a veículos
(28,8%); atendimento médico-hospitalar, quase 15%
desses danos; processos judiciais; congestionamen
tos; custos previdenciários, enfim, uma gama de cus
tos envolvidos na loucura que é o trânsito brasileiro.

Os leitos hospitalares vivem lotados de vítimas
de trânsito, cujas conseqüências, em todos os senti
dos, comprometem - não apenas de acordo com o
dado citado anteriormente dos aglomerados urbanos,
mas em todo o País - mais de R$ 20 bilhões por ano
de custos de saúde pública para socorrer esse absur
do.

O trabalho do IPEA analisou apenas os custos,
não levantando causas dos acidentes, por exemplo.
Por isso, há a necessidade de outros tipos de levanta
mento, que dêem continuidade ao trabalho. É preciso
criar um banco de dados uniformizado, com informa
ções sobre feridos, mortos e acidentes no país, para
permitir esse tipo de pesquisa. É inadmissível não sa
bermos quantos são exatamente os acidentes e as vi
timas, considerando-se as várias fontes para mortes
no trânsito.

Enquanto o Denatran (Departamento Nacional
de Trânsito) indica 20.049 mortes em 2000, dados do
Ministério da Saúde apontavam 30.944 óbitos decor
rentes do trânsito em 1999. No ano passado, o número
estava entre 29 mil e 30 mil, segundo o ministério. A di
ferença é que os dados do Denatran contabilizam só
mortes na hora do acidente. Já o Ministério da Saúde
inclui óbitos após a assistência médico-hospitalar. Os
pesquisadores do IPEA explicam ainda que o número
de mortes não afeta o cálculo do custo dos acidentes.
Disseram que acrescentaram esse dado no relatório fi
nal do trabalho para destacar a subnotificação.

Só o afastamento temporário ou definitivo do
trabalho - a perda de produção -significa 42,8% des
se total. Os custos com os veículos representam
28,8% e o atendimento médico-hospitalar e a reabili
tação, 14,5%. E a primeira vez que o país faz as con
tas dessa tragédia urbana. A pesquisa coordenada

pelo IPEA só não contabilizou acidentes ocorridos
nos trechos não-urbanos das rodovias - nem a dor de
vítimas e parentes. Todos os outros componentes fo
ram calculados, do resgate da vítima aos congestio
namentos.

A pesquisa não fez diagnósticos nem apresen
tou soluções. Já se sabia que no Brasil os acidentes
de trânsito representavam um grave problema de sa
úde pública. Faltava calcular quanto o país está per
dendo com isso. Só nas 49 aglomerações urbanas to
madas como referência - onde estão 47% da popula
ção e 62% da frota do país - os veículos acidentados
chegam a 640 mil por ano. São 1.052 milhão de pes
soas envolvidas direta ou indiretamente nesses aci
dentes, o que resulta em 16.8 milhões de dias de tra
balho perdidos.

Da frieza dos números da pesquisa saíram cin
co recomendações que. transformadas em políticas
públicas, poderiam reduzir a gravidade e as dimen
sões da tragédia urbana do trânsito. A primeira é a
adoção de práticas que possam reduzir a gravidade
dos acidentes. Além da dor, os acidentes com vitimas
representam um custo 11 vezes maior do que um aci
dente sem vitima. Quando há mortes. o custo salta
para 44 vezes mais. Para as aglomerações urbanas.
os casos com vítimas representam apenas 14% do
total dos acidentes de trânsito, mas seus custos atin
gem69%.

A segunda recomendação trata dos motociclis
tas, cuja frota equivale a 10% do total, mas cujos cus
tos correspondem a 19%. O motoboy ganha R$2 por
entrega, a empresa, R$8. E um exército de garotos
em disparada. Quando se acidentam e não morrem,
ocupam UTI e consomem cuidados médicos que po
dem chegar a R$500 mil.

As duas últimas recomendações dizem respeito
à melhoria das informações dos acidentes de trânsito
e ao aprimoramento do Cadastro Nacional de Veícu
los (Renavam). Pesquisadores constataram diferen
ças importantes entre os números do cadastro e os
dos órgãos locais de trânsito. Como os registros são
feitos por diferentes órgãos com diferentes critérios, o
país não sabe exatamente quantos acidentes ocor
rem nem quantas vitimas produzem.

O Departamento Nacional de Trânsito (Dena
tran) fala em cerca de 20 mil mortos por ano no trânsi
to das cidades e das estradas. Os números reais, em
bora não-oficiais, estariam entre 35 mil e 50 mil mor
tos porano.

O avanço da pesquisa está na criação da meto
dologia brasileira para o assunto. aplicável em outras
regiões. A pesquisa aponta que ações voltadas à me-
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Ihoria do trânsito se tomam mais eficazes se a política dente, da morte e do desrespeito à lei. Mas ela, infe-
pública estiver voltada para acidentes com vítimas. Iizmente, apesar dessa importância. tem ficado sem-
Isso porque 43% dos custos anuais estão relaciona- pre à parte, subalterna a todo o debate.
dos à perda de produção que. normalmente. asso- A vítima do trânsito, no entanto, não é o condu-
ciacse aos casos com vítimas. tor que comete infração e, exatamente por isso, como
() custo da imprudência prevê a lei, é punido. A vítima são as pessoas que

Cada vítima de acidente de trãnsito resulta em morrem; são os mais de 20 mil brasileiros que perdem
uma despesa média entre R$40 rnil e R$50 mil, inclu- a vida por conta da irresponsabilidade de alguns.
indo o atendimento médico emergencial e uma prová- Obras de engenharia, restauração, sinalização
vel invalidez - o que reforça a necessidade de investi- de rodovias, trevos, passarelas, faixas de segurança,
mentos em campanhas de conscientização. fiscalização eficiente não serão suficientes se a prin-

Essas vítimas acabam lotando os leitos das uni- cipal obra, a da consciência, da atitude, não for assi-
dadesde terapia intensiva (UTI). Na prática. a estru- milada como padrão de comportamento por todos
tura acaba sendo comprometida, mas não por causa que convivem com o transporte em movimento, o
de algum tipo de epidemia e sim com pacientes pro- nosso trânsito.
vocados por acidentes que, na maioria dos casos, po- É hora de darmos mais valor ao esforço de se
deriam ter sido evitados. evitar que as infrações sejam cometidas 19 se enalte-

O Ministério da Saúde destina, atualmente, cer a conduta dos mais de 90% de motoristas, condu-
R$351 milhões com internações no Sistema Único de tores, que não são autuados. portanto. conduzem-se
Saúde (SUS) por causas externas. Cerca de 30% dentro da lei. Sempre o debate sobre o trânsito resta
desse total é gasto com assistência médica às vítimas sobre os 10% de imprudentes de infratores, que, por
de trânsito. desaviso, por embriaguez oupor falta de responsabi-

O tratamento.dado a um paciente com trauma Iidade, acabam sendo protagonistas de acidentes.
custa, em média, 60% a mais que um paciente não O Código do Trânsito Brasileiro, de forma in-
complexo. Isso ocorre porque geralmente é necessa- questionável, está permitindo, e muito, a queda nas
rio realizar procedimentos cirúrgicos e usar um Cen- estatísticas de tragédia nas nossas vias, sejam estra-
tro de Terapia Intensiva, com aparelhos de alta tecno- das, sejam urbanas, mas ele precisa ser aplicado na
logia. sua integralidade por todas as autoridades de trânsi-
Infração e Penalidade to, inquestionavelmente.

Infelizmente, no Brasil de tantos números ab- E preciso deslocar o eixo das campanhas" e dos
surdos, valoriza-se mais o debate sobre a penalidade debates na redução de acidentes. Não adiantaa de-
no trânsito do que o cometimento da infração de trân- magogia da perplexidade, da consternação de ver
sito. No entanto, não há morte no trânsito sem que mais de 20 mil brasileiros. mortos no trânsito por ano,
haja antes dela, uma infração cometida. Não há aci- se na hora da aplicação das penas todos temos des-
dente de trânsito que não concorra, antes de aconte- culpa, um discurso para combatera fiscali.zação, para
cer, com algurna infração. Portanto, a infração às leis condenar a autoridade de trânsito, para fazer dema-
de trânsito, a inobservância das leis de trânsito, levam gogia sobre as leis de trânsito.
invariavelmente ao acidente e à morte. A lógica de todo o debate que quero fazer com

Nãoéa penalidade, não é a multa, não é a fisca- essa Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Se-
lização dos agentes de trânsito que promovem a mor- guro - quejá conta com mais de 60 parlamentares - é
te do trânsito. Quem mata é a infração, o desrespeito abordar o assunto de forma centrada, sob o ponto de
à lei e a inobservância das regras. vista coletivo, da sociedade em que vivemos, e não

Ql1aléapreocupação maior, hoje, dos conduto- apenas de um ou outro condutor.
res brqsileiros? Evitar as penalidades e não evitar as
infrações~ recorrer das penalidades e não à cons- Trânsito Seguro
ciência de evitar produzir a infração. O trânsito seguro, de fato, é resultado de um

Exemplo disso são os inúmeros casos de indús- conjunto de fatores. O primeiro e mais determinante é
trias de recursos de infrações inquestionáveis, come- o comportamento do condutor e do pedestre. É preci-
tidas por todosnós, queàs vezes, pelo descuido, can- so ma:is conscientização e participação do condutor e
saço ou outra razão qualquer, também cometemos da própria sociedade, obras de engenharia, articula-
infrações.. A infração é o princípio' causador do aci- ção e planejamento.



47986 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

As estatísticas demonstram que 90% dos aci
dentes acontecem provocados pela atitude do condu
tor e que somente 10% estão relacionados a defeitos
do veículo, das vias e à falta de sinalização.

Portanto, grande obra que este País precisa fa
zer é tocar no coração das pessoas, dos condutores,
para que tenham no seu comportamento o equilíbrio
da responsabilidade com essa arma que é o trânsito
hoje, que vitima tanta gente em nosso País.

A Frente se torna um instrumento extremamen
te importante para que possamos educar o povo para
o trânsito. Infelizmente, talvez seja o pior aprendizado
que possamos ter é o de perder um ente querido em
um acidente de trânsito. E o de sentir na pele e no co
ração o trauma da perda, da dor. Praticamente todas
as famílias trazem o triste testemunho da fatalidade
que aconteceu com um ente querido.

A Frente quer ajudar as ações governamentais
e o Parlamento, que tem, sim, de participar ativamen
te. Será a oportul1idade para implantarmos políticas
efetivas e conscientizarmos a sociedade da realidade
do trânsito no Brasil. Esta é uma luta - que não deve
ser mais adiada - em favor da vida.

Brasília, 17 de setembro de 2003. - Frente Par
lamentar em Defesa do Trânsito Seguro.

O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO HENRY (PP - MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, solicito aos Parlamentares do Parti
do Progressista que venham ao plenário exercer seu
direito e dever de votar, pois estamos em processo de
votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco todos os Srs. Deputados para virem ao ple
nário, porque estamos em processo de votação. Qu
anto mais rápido atingirmos o quorum, mais rápido
encerraremos esta sessão.

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 vota "não" e chama todos os
seus Parlamentares para virem ao plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Com a palavra, peja ordem, o Deputado João Magno.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras e Srs. Deputados, as rodovias
federais brasileiras estão em estado de penúria, mas
felizmente as autoridades estão-se mobilizando para
sanar esse gravíssimo problema.

No âmbito do Governo Lula, nos próximos anos,
o setor de transportes vai receber uma nova orienta
ção na política de investimentos, com mais recursos
para recuperação e conservação de estradas e dimi
nuição do montante destinado à construção e à dupli
cação das rodovias. Mesmo assim, é bom destacar
que o Ministério dos Transportes está garantindo rea
lizar a sonhada duplicação do chamado Corredor
Norte da BR-381, que liga Belo Horizonte a Governa
dor Valadares.

Já em Minas Gerais, que detém a maior parte
dos 57,5 mil quilômetros das rodovias federais brasi
leiras, o Governador Aécio Neves está construindo
um plano estratégico para a contenção dos efeitos
das chuvas. A iniciativa é de grande valia e envolve
entidades públicas e privadas para realizar uma mo
bilização preventiva em toda malha rodoviária do
Estado, um dos mais afetados pelas péssimas condi
ções das estradas.

De acordo com o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, até 2007, serão rein
vestidos anualmente 2,1 bilhões de reais nas estra
das federais. Por al1o, 1,2 bilhão de reais vão ser des
tinados a recuperação e construção das estradas, o
que representa cerca de 57,3% a mais do que a mé
dia anual de 762,6 milhões de reais aplicados ao lon
go dos últimos anos. Em compensação, os recursos
para construção de rodovias serão reduzidos em
23,7%, na comparação com a média anual de 1996 a
2003.

A meta otimista do Governo é chegar a 2007
com toda a malha rodoviária federal em condições re
gular e boa. Atualmente, conforme dados do DNIT,
dos 57,2 mil quilômetros de estradas federais pavi
mentadas, 46,4% estão em mau estado de conserva
ção, outros 35,4% estão em condições apenas regu
lares e só 18,2% se encontram em bom estado. Para
reverter esse quadro, que provoca prejuízos à econo
mia, ao impor custos maiores ao escoamento da pro
dução industrial e agrícola, e também à vida humana,
o Governo Lula dá demonstrações claras de que vai
agir com firmeza, transparência e seriedade.

Da mesma forma, o Governo de Minas Gerais
está implementando ações concretas no setor de
transportes. O plano estratégico emergencial vai en
fatizar as ações nos principais eixos das BRs e nas
estradas estaduais com maior volume de tráfego.

--- ----- -----_...--.---,-----..... :.......,.,..--, .. _----------
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A falta de infra-estrutura rodoviária afeta direta
mente o setor de cargas, que emprega 3,5 milhões e
tem faturamento anual de 24 bilhões de reais. Sem fa
lar nas milhares de vidas humanas que sãó ceifadas
diariamente, em razão das péssimas condições das
estradas.

A mudança desse cenário caótico no setor de
transporte.s, sem dúvida alguma, é um passo funda
mentai para que possamos gerar desenvolvimento
sustentado, novos empregos e distribuição de renda
no Brasil.

Senhor Presidente, peço a divulgação deste
pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa e no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco as Sras. e os Srs. Deputados para virem ao
plenário. Estamos em processo de votação da refor
ma tributária. Teremos varias votações de emendas
aglutinativas.

Antes de convocar o próximo orador inscrito,
quero registrar a presença no plenário do Prefeito de
São Gonçalo, Henry Charle.s, acompanhado da De
putada Elairie Costa.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presiden"
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

ASRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tão logo fiquei sabendo da
prisão dos trabalhadores rurais Diolinda Alves de
Souza, José Rainha e Felinto Procópio dos Santos,
solicitei apoio, por carta, à Sra. Danielle Mitterrand, da
Foundation France Liberté, entidade mundialmente
conhecida pela defesa e garantia dos direitos huma
nos, pedjndo que ela intercedesse em favor desses
trabalhadores, que não são criminosos, mas presos
políticos.

Passo à leitura da carta:

"Venho, por meio desta, solicitar que a
Fundação France Liberté, coordenada pela
Sra. Daniel/e Mitterrand, entidade mundial
mente conhecida na defesa e garantia dos
direitos humanos, interceda em favor de tra
balhadores rurais sem terra no Brasil.

Somente neste ano de 2003, 43 traba
lhadores rurais sem terra já foram assassi
nados. Esta semana, apenas dias atrás, Di
olinda Alves de Souza, companheira de
José Rainha, liderança no Movimento dos
Sem Terra - MST, foi presa em Teodoro

Sampaio e condenada a dois anos e oito
meses de prisão, acusada por formação de
quadrilha. Diolinda foi presa na frente de
seus dois filhos e levada de sua casa, sem
qualquer consideração por essas crianças.
Os companheiros do.MST foram informados
de sua prisão por uma criança, seu filho de
10 anos de idade.

Estão presos, além de Diolinda, seu
companheiro, José Rainha, e Felinto Procó
pio dos Santos, sendo que José Rainha e
Felinto encontram-se no mesmo presídio de
segurança máxima .em que se encontra o
perigoso. narcotraficante Fernandinho Bei
ra-Mar. Ivo presídio, os dois já haviam· sido
ameaçados de m9rte p~/o Primeiro Coman
do daCapital,opCC~ grupo que desenvolve
atividades criminosas. Por esse motivo, fo
ram transferidos".

Essa é a alegação. Os 3 são presos políticos.
Danielle Mitterrand, Diolinda e Gilney Viana, que faz
parte da base. de apoio ao Govemo, pelo PSB, esti
veram no Amapá em 1996, na Aldeia do Manga,
Município de Oiapoque, e exigiram que se apurasse
o assassinato de 19 agricultores sem terra no sul do
Pará. Solicitaram, também, que se averiguasse a
demarcação da. terra indígena, .para que .não hou
vesse retrocesso na decisão do Presidente Fernan
do Henrique, que havia editado medida permitindo a
revisão de terras indígenas demarcadas e homolo
gadas.

Prossegue a carta:

"Pedimos que esta entidade solicite ao
Presidente Lula, ao Supremo Tribunal de
Justiça e ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado João Paulo Cunha, e
ao Presidente do Senado Federal que esses
trabalhadores rurais, Diolinda Alves Sousa,
José Rainha Junior e Felinto Procópio dos
Santos deixem de ser considerados e trata
dos como criminosos, deixem de correr ris
co de vida e de passar por privações so
mente porque lutam por terra para seu sus
tento, de suas famílias e de outras que não
têm onde produzir.

Vamos intervir em favor do direito à
terra e,acima de tudo, em favor dos direitos
humanos'~

Sr. Presidente, devo afirmar que as políticas pú
blicas do Governo Lula nas áreas de segurança públi
ca, direitos humanos e comércio exterior merecem
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Anselmo PT Não
Confúcio Moura PMDB Não
Marinha Raupp PMDB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondonia: 4

ACRE

João Correia PMDB Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não

Antonio Nogueira PT Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 5

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Total Amazonas: 4

AMAPÁ

RONDONIA

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Jader Barbalho PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 11

aplausos. Tenho de admitir, na condição de membro PRONA - Sim
do Partido Socialista Brasileiro, que compõe a base PSC - Não
governista, que outros setores deverão avançar muito GOV. - Não
mais na administração do Presidente Luiz Inácio Lula Partido Bloco Voto
da Silva.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Convoco os Srs. Deputados para virem ao plenário.
Estamos em processo de votação. Assim que alcan
çarmos o quorum de 308 Deputados, encerrarei a vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
proclamar o resultado:

VOTARAM

Sim 67
Não 241
Abstenção 00
Total 308

É Rejeitada A Emenda Aglutinativa Nº 61.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : PEC Nº 41/2003 - Emenda
Aglutinativa nº 61

Início Votação: 17/09/200315:42
Fim Votação: 17/09/200316:08
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha -15:36
Resultado da Votação
Sim 67
Não 241
Total da Votação 308
Art. 171
Total Quorum 309
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
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Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 5

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMOB Não
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

João Castelo PSOB Sim
Neiva Moreira POT Não
Pedro Novais PMOB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 6

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMOB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
Léo Alcântara PSOB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSOB Sim
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMOB Não
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará: 14

PIAuí
Átila Ura PSOB Sim
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo CastroPMOB Não
Moraes Souza PMDB Não
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 8
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Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Não
Sandra Rosado PMOB Não
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMOB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Maurício Rands PT Não
Miguel Arraes PSB Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 15

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas: 2

SERGIPE

Bosco Costa PSOB Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMOB Não
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMOB Não

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
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Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Sim
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Sim
Mário Negromonte PP Não
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 27

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 Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
lbrahim Abi-Ackel PP 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
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 Sim
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romeu Queiroz PTS Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 36

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
Antonio Carlos Biscaia PT 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
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Fernando Lopes PMDB Não
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PMDB Não
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
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Leonardo Picciani PMOB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Moreira Franco PMOB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSOB Não
Renato Cozzolino PSC Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMOB Não
Total Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB Sim
Aldo Rebelo PCdoS·Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB Sim
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Cláudio Magrão PPS Não
Delfim Netto PP Não
Oevanir Ribeiro PTNão
Oimas Ramalho PPS Não
Or. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio POT Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTS Não
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PMDB Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad POdoB Não
João Batista PFL Sim
João Paulo CunhaPT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Jovino Cândido PV Sim
Júlio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano Zica PT Não
Luiz Eduardo Greephalgh PT Não
Luiza Erundina PSS Não
Marcelo Ortiz PV Não
Mariângela DuartePT Não
Nelson Marquezelli PTS Não
Neuton LimaPTB Não
Paulo Koba-yashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicentinho PT Não
WalterFeldman PSDB Sim
Total São Paulo: 44

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Jovair Arantes PTB Não
Neyde Aparecida PT Não
Roberto Balestra PP Não
Rúbens Otoni PT Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Total Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Não
Vander loubet PT Não
Waldemir Moka PMOB Não
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTB Não
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André lacharow POT Não
Oilceu Sperafico PP Não
Or. Rosinha PT Não
Ora. Claír PT Não
Eduardo Sciarra PFL Sim
Gustavo Fruet PMOB Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMOB Não
Max Rosenmann PMOB Não
Moacir Micheletto PMOB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMOB Não
Osmar Serraglio PMOB Não
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Não
Takayama PMOB Não
Total Paraná: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMOB Não
Ivan Ranzolín PP Não
João Matos PMOB Não
João Pizzolatti PP Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMOB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Vignatti PT Não
lonta PP Não
Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão PreUo PT Não
Alceu Coltares PDT Não
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Oarcísio Perondi PMDB Não
Érico Ribeiro PP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Milton Cardias PTB Não
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PLlPSL Não

Paulo Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio limmermann PT Não
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 19

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
quero registrar o meu voto com a liderança do parti
do.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Deputada Laura Carneiro, todos sabemos que
V.Exa. estava absolutamente empenhada na vota
ção do Estatuto do Desarmamento.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei com o partido.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesa as Emendas Aglutinativas nºs 57 e 76:

EMENDA AGLUTINATIVA N2 57

Emendas objeto da fusão: Emenda Aglutinativa
nº 27 e emenda 384.

Dê-se ao § 6º do art. 150 da Constituição, no
texto dado pela Emenda Aglutinativa nº 27, a seguinte
redação:

"Art. 150 ..
§ 6Q• Qualquer subsídio ou isenção, re

dução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão rela
tivo a impostos, taxas ou contribuições só
poderá ser concedido mediante lei específi
ca, federal, estadual ou municipal, que regu
le exclusivamente as matérias acima enu
meradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, ressalvado o disposto no art.
155, § 2 Q

, VII".

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Moroni Torgan, Vice-Líder do PFL.



A Emenda Aglutinativa nº 76 não foi acolhida
pois: '

'~ pretensão de aumentar os percen
tuais da base partilhável dos tributos da

"O art. 150, § 6º, da CF em vigor, pres
creve que qualquer isenção ou benefício tri-

"Art. 159 .
I - do produto da arrecadação dos im

postos sobre a renda e proventos de qual
quer natureza e sobre produtos industriali
zados, cinqüenta e quatro por cento na se
guinte forma:

b) vinte e sete inteiros e cinco décimos
por cento ao Fundo de Participação dos Mu
nicípios;

.....................................................(NR)"

Justificação

A reforma tributária, da forma como foi encami
nhada e conduzida pelo governo, não considerou as
finanças municipais. O ímpeto centralizador e autori
tário do texto manifestou-se na concentração de re
cursos e de poder de tributar na esfera federal. Pare
ce-nos que se estabeleceu no seio da União uma má
quina burocrática movida pela fúria arrecadatória.

Esta emenda aglutinativa visa a resgatar uma
verdade singela, um fato simples, corriqueiro, talvez
esquecido mas fundamental para aqueles que real
mente pensam no bem-estar e no desenvolvimento
da nação brasileira. O que se pretende resgatar aqui
são os municípios, o verdadeiro locus de ação públi
ca, o único local em que o brasileiro vive, e o único lo
cal no qual.ele usufrui dos serviços públicos. Busca
mos repartir com os municípios mais uma parte do
bolo tributário que a União já arrecada.

Ressalte-setambém que esta emenda não ata
ca o contribuinte, pois não se deixa cair no processo
fácil, usado e abusado pelo governo atual, de elevar
impostos.

Sala das sessões, 11 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do·PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~

Informo ao Plenário e ao PFL, autor das Emendas
Aglutinativas nºs57 e 76, que elas não foram acolhi
das, e há razões suficientes para isso:

A Emenda Aglutinativa nº 57 não foi acolhida,
pois:
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EMENDA AGLUTINATIVA N2 76 butário deva ser concedido mediante lei es-

Fusão da emenda nQ 279 apresentada à Comis- pecífica que regule exclusivamente a maté-
são Especial e nQ 27 (Aglutinativa Global), de ria, sem prejuízo dos casos em que, no âm-
02/09/03. bito do ICMS, na forma regulada por lei

O art. 159 da Constituição Federal, alterado complementar, o CONFAZ possa fazê-lo
pela Emenda Aglutinativa Global nQ27, passa a vigo- mediante convênio. Resulta que, presente-
rar com a seguinte redação: mente, a isenção ou benefício tributário de

penda de lei ou, no caso do ICMS, de con-
vênio no âmbito do CONFAZ.

A emenda de suporte, nQ 384-CE,
substitui a exceção em vigor (convênio
CONFAZ) por exceção pura e simples em
relação ao ICMS. O intérprete da redação
proposta pela emenda de suporte fica sem
saber quem terá competência para conce
der isenção ou benefício no âmbito do
ICMS, sabendo apenas que ali não se apli
ca o imperativo da· lei específica.

O objeto pretendido da fusão, extraído
da redação. referida, oferecida pl'91a emenda
de suporte nQ CE-384, com a emenda agluti
nativa nQ 27, exprime-se numa ressalva evi
dentemfmte ilógica, do disposto no art. 155,
§ 2 Q

, VII, da CF, na redação da emenda
aglutinativa nQ 27, cujo objeto é a vedação
de concessão de isenção ou benefício, ex
cetuadas as hipóteses de micro 19 pequenas
empresas e de gêneros alimentícios. Esta
exceção, como se encontra na emenda 27
é suficiente por si só, entendendo-se qu~
cabe à lei complementar o regramento des
sas exonerações.

A ressalva preconizada pela emenda
aglutinativa em foco, primeiro não faz senti
do ao ressalvar uma proibição qualificada
que é auto-suficiente, e segundo, desmonta
ria essa disciplina auto-suficiente do inciso
VII e resultaria em estabelecer um vácuo le
gaI, ficando excluída da obediência a qual
quer norma a concessão de isenção ou be
nefício no âmbito do IcMs.

É certo que, da maneira como está re
digida, a ressalva construída pela emenda
em foco padece de injuridicidade, ao trans
formar a norma à qual pretende agregar-se
numa norma de aplicação impossível, disso
ciando-se, pois, dateleologia dessa norma. 11
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União, e do quinhão cabível ao FPM - Fun
do de Participação dos Municípios, que são,
respectivamente, de 47% e 22,5% na CF
em vigor (art. 159, I e I, "b"), e de 49% e os
mesmos 22,5% na emenda aglutinativa nº
27, para as cifras mais robustas de 54% e
27,5%, na emenda em foco, extrapolam os
percentuais previstos da emenda de suporte
nº CE-279, de 48% e 22,5%. Assim, as am
bições da emenda aglutinativa em foco des
bordam nitidamente das fontes preexisten
tes oferecidas como suporte".

O SR. ANíBAL GOMES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANíBAL GOMES (PMDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a orientação do partido.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "não".

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, o PFL vai
respeitar a decisão de V.Exa. e analisará, com a
Assessoria, se cabe recurso à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Rodrigo Maia, vou esclarecer o Plenário: não
entraremos no debate político do instituto da emenda
aglutinativa. Avaliamos estritamente o conteúdo da
emenda, se ela atende aos pressupostos originais
aglutinativos, ou seja, se o instrumento "a", oriundo
de determinada emenda ou destaque, gera, junto
com o instrumento "b", o instrumento "c". Se houver
procedência, é acolhida; se não, não é acolhida.

Por isso é que adotamos esse critério, e, segun
do ele, as Emendas Aglutinativas nº 57 e 76 não fo
ram acolhidas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a Mesa Emenda Aglutinativa nº 69:

EMENDA AGlUTINATIVA Nº 69

Fusão da emenda nº 169apresentada à Comis
são Especial e nº 27 (Aglutinativa Global), de
02/09/03.

O art. 159 da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Aglutinativa Global nº27, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 159 .
I - do produto da arrecadação dos im

postos sobre a renda e proventos de qual
quer natureza, sobre produtos industrializa
dos, das contribuições sociais e de interven
ção no domínio econômico e daquelas que
trata o art. 239, quarenta e nove por cento
na seguinte forma:

Justificação

A emenda aglutinativa em questão visa incluir a
arrecadação do PIS/PASEP nos fundos de que trata
o art. 159.

Sala das Sessões, de de 2003. - Rodrigo Maia,
Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
emenda é, na avaliação da Mesa, acolhida:

"A emenda em foco pretende incluir,
na base partifhável de que trata o art. 159, I,
da Constituição Federal, as contribuições
sociais, inclusive o PIS/PASEP e a CIDE.

A emenda de suporte, nº CE-169, pre
vê a partifha das contribuições COFINS e
CSLL e da CIDE-combustíveis (respectiva
mente, nas redações que oferece aos arts.
159, § 4º, I e /I e 177, § 4º, /I, "c" da Consti
tuição Federal).

A Emenda Aglutinativa nº 27, por sua
vez, não prevê repartição das contribuições
sociais, mas prevê repartição da CIDE-com
bustíveis, na redação oferecida ao art. 159,
111 e § 4º da CF.

Vislumbra-se, assim, na emenda em
foco, transação tendente à aproximação dos
respectivos objetos, amparada pelo art. 118,
§ 3º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados".

Portanto, ela está acolhida.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação a Emenda Aglutinativa nº 69.
Como vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PV vota "não",
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 "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB?



o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q

Vice-Presidente.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
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O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela contribuições, ou parte delas, sejam direcionadas
ordem. Sem revisão do orador.) - O PCdoS vota para o Fundo de PartiCipação dos Estados e para o
"não". Fundo de Participação dos Municípios. Por isso, o

O SR.. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - PFL fez questão de apresentar esta emenda e agora
Como vota o PDT? sustenta sua aprovação.

O SR. DR. HÉLIO (POT-SP. Pela ordem. Sem O PFL orienta o voto "sim" e solicita aos Deputa-
revisão do orador.)~ O PDT vota "não", Sr. Presiden- dos que têm comprornisso com Prefeitos de todo o
te. Brasil que votern"sim". Esta emenda faz justiça aos

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Municípios e EstadosbrasHeiros.
Como vota o PSB? O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES. Como vota o PMÚB?
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSS vota O SR. EUNíClO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
"nãd', Sr. Presidente. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - PM08vota "não".
Como vota o PPS? O SÂ.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. GERALDO THADEU (PPS-MG. Pela or- Como vota o PT?
demo Sem revisão do orador.) - O PPS vota "não", Sr. O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Presidente. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos fa-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - zendo uma reforma. tributária com a perspectiva de
Como voto o Bloco PUPSL? desonerara produção e promover o crescimento eco-

O SR.GIACOBO (Bloco/PL - PRo Pela ordem. nômico. H~vendo cr~scilnento, todos ganharão: o
Sem revisão do orador.) - O Bloco PUPSL vota "não", País, os Estadoseos Municípios. Esta é uma reforma
Sr. Presidente. tributária, e não fiscal. Por isso, o PT encaminha con-

O SR.. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ trariamenteà emenda.
Como votao PP? O PT vota "não".

O SR. ÉRICO RIBEIRO(PP - RS. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. Presi- Como vota o Governo?
dente. O SR. P~OFESSOR LUIZINHO(PT - SP. Pela

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ordem .. Sern revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Como vota o PTB? Governo vota "não".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PTS vota Presidênciasolicita a todosos Srs. Deputados que to-
"não", Sr. Presidente. mem seusIuga~es afim de ter início a votação pelo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ sistema eletrônico.
Como vota o PSOB? Está inicia.da a votação.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pelaor- Queirarn segUir a orientação do visor de cada
demo Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, para posto.
ampliar a partilha, o PSDB.vota "sim". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - licito a todos os Srs. Deputados que venham ao ple-
Como 1J0tao PFL? nário, poisestâmos em processo de votação.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL - BÁ. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o PFL quer registrar que esta
emenda be~efiCiaos Municípios brasileiros. Uma das
bandeiras adotadas pelo partido foi exatamente a de
fesa dos Municípios.

Defendemos claramente que o bolo tributário
não poderia crescer sem que fosse dividido - e com
justiça. Aciivisãopor justiça passa pela repartição das
contribuições com os Estados e os Municípios. E o
meio mais justo para que isso aconteça é que essas

I!
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te, na votação anterior, votei de acordo com a orienta
ção do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa aos Srs. Parlamentares que não
precisam registrar seus votos, porque a votação se
guinte justifica a anterior.

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, gos
taria de chamar a atenção desta Casa para o art. 155,
item 3, da reforma tributária. Estamos votando favora
velmente à reforma, mas estamos preocupados com
esse artigo.

Coordeno nesta Casa, há 10 anos, a Frente
Parlamentar da Pesca. Hoje, mantivemos contato
com esse segmento produtivo para discutir nossa
preocupação com a cobrança do IPVA das embarca
ções. Se não houver possibilidade de corrigir esse
ponto na Câmara, o Senado precisará fazê-lo. Não
podemos cobrar IPVA das embarcações, seja do pes
cador artesanal, seja da pesca industrial.

Por isso, solicitamos ao Relator da matéria, que
não mediu esforços para fazer uma reforma tributária
que atenda aos interesses do Brasil, que o IPVA seja
cobrado somente das embarcações de recreio e pas
seio, porque, como está redigido o texto, a cobrança é
ampla e afeta diretamente a pesca no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência solicita aos Srs. Parlamentares que per
maneçam em plenário. Está proibida a realização de
reunião de qualquer Comissão neste momento, para
que possamos concluir a votação desta matéria.

Pretendemos concluir a votação hoje. Quanto
mais cedo atingirmos o quorum, mais cedo a conclui
remos. (Palmas.)

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, em ra
zão da determinação de V. Exa., a Comissão de Se
gurança Pública interrompeu seus trabalhos. Logo
após a Ordem do Dia, a Comissão reunir-se-á para
concluir a apreciação dos destaques ao Estatuto do
Desarmamento - dos 41 apresentados, só faltam 3
para serem votados.

Quero elogiar todos os partidos que buscaram o
consenso, com o apoio da Liderança do Governo, do
meu partido e do Presidente desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR.LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
gostaria de reforçar que o Governo Lula assinou, no
Rio de Janeiro, uma carta-compromisso com os pes
cadores, e, tão logo assumiu a Presidência da Repúbli
ca, criou a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca,
com o objetivo de dar ao setor a importância e a dimen
são econômica que merece no cenário nacional.

No que se refere ao IPVA para embarcações,
ele só poderá ser cobrado após a regulamentação de
projeto de lei, quando esta Casa poderá determinar
que a pesca artesanal esteja livre dessa taxação. Va
mos taxar as grandes embarcações, o que nada tem
de absurdo. Aqueles que têm o seu caminhão ou o
seu táxi para trabalhar também pagam, mas há isen
ções que, evidentemente, determinam a cobrança di
ferenciada.

É preciso deixar claro que estamos votando
uma reforma tributária com o objetivo maior de deso
nerar o setor produtivo e de gerar emprego. Ontem
pudemos votar a taxação sobre produtos importados,
ou seja, criou-se uma isonomia tributária entre aque
les que aqui produzem e aqueles que fazem a opção
de importar, dando assim incentivo ao empresariado
nacional.

Ao assumir o Governo, o PT se deparou com
muitas dificuldades, que acometem também a União,
os Estados e os Municípios.

Não estamos fazendo reforma fiscal, de distri
buição de tributos, mas reforma tributária, com oobje
tivo de desonerar o setor produtivo, a fim de que haja
crescimento econômico. Com isso, todos vão ganhar,
inclusive a sociedade, que deseja oportunidades de
emprego, e as administrações municipais, que sÓ po
derão aumentar sua receita se houver crescimento.

Sr. Presidente, a reforma tributária vai ao en
contro desses objetivos que a sociedade brasileira
tanto almeja.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. VI.RGíLlO GUIMARÃES (PT - MG. Pela atingirmos o quorum necessário. Há 7 emendas aglu-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tinativas a serem votadas, e pretendemos encerrar
Sras. e Srs. Deputados, seria desnecessário dar ex- hoje a discussão da proposta de reforma tributária.
plicações, após o nobre Deputado Luiz Sérgio ter Em segundo lugar, chamo a atenção das Sras.
usado a tribuna. Faço, porém, este registro para tran- e dos Srs. Deputados para o fato de que essa propos-
qüilizar os nobres Parlamentares de uma vez por to- ta traz uma grande novidade. No art. 146-A, que repu-
das. . to como uma das principais mudanças no Sistema

A cobrança de IPVAdos veículos aéreos eaquá- Tributário Brasileiro, pela primeka vez é autorizada
ticos é um ato de justiça. mas, neste momento, quero por esta Casa a fiscalização do País. Tanto o Ministé-
tranqüilizar o setor produtivo. Estamos estabelecen- rio da Fazenda quanto as Assembléias Legislativas
do duas inovações da maior importância: primeira, as ou as Secretarias de Fazenda poderão fazer a fiscali-
alíquotas serão fixadas por lei federal e, com isso, zação de modo diferente do convencional- por meio
acabamos com a guerra fiscal do IPVA; segunda, o de notasfiscais,acornpanhamentoda mercadoria, re-
critério da utilização dos veículos. Dois barcos idênti- coihimento de impostos etc.
cos, por exemplo, poderão pagar imposto diferencia- O Governo pode fiscalizar via produção - se for
dos, de acordo com o seu uso. Posteriormente, a lei no setor líquido, pelo controle de vazamento -, oque
vai responder por isso. Cada setor pagará imposto possibilítará o crescimento do País, permitirá maior
conforme sua atividade, por exemplo, a pesca artesa- controle e eficiênCia no combate à sonegação e sim-
nal, a aeronave de vôo internacional, e já existem plificação de impostos: Ele terá meios para legislar
enormes dificuldades. nesse sentido, proibindo a sonegação no setor de

Quando se fala em alíquota diferenciada, ela combustíveis, bebidas,enfirn em toda a concorrência
pode inclusive ser zero. Fica estabelecido que não se desleal existente no País, pois aqueles que pagam
admite mais o absurdo de o proprietário de uma moto impostos fatalmente cobram preços mais altos, en-
de segunda mão ou de um fusca velho pagar IPVA, quanto aqueles que não pagam impostos cobram
enquanto b.dono de um jato particular ou de um iate preços menores.
de luxo não paga. Mais uma vez, felicito o Relator da medida provi-

Essa emenda visa fazer justiça tributária e pro- sória pela argúcia e clarividência de, por meio desse
teger setores produtivos, com a prerrogativa do paga- artigo, propor finalmente um caminho para coibir a so-
mento de IPVA segundo a utilização dos veículos. ne;gação.
Essa novidade vale para todos os meios de transpor- Parabéns, Virgílio, pelobelíssimo trabalho reali-
tes: aquáticos, aér~os eterrestres. zado!

O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
a palavrapela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra. V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Pela or- O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- ordem. PronunCia o seguinte discurso.) .- Sr. Presi-
tação anterior, acompanhei a orientação do PMDB. dente, Sras. e Srs. Deputados, os círculos sociais de

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Avi- meu Estado mobilizam-se, a cada mês de setembro,
so ao Plenário que não é preciso justificar a ausência para um dos mais expressivos eventos da Capital ce-
nesta votação nem na anterior. A votação seguinte arense, levado a efeito pelo Grupo Empresarial
justifica ausências anteriores. Edson Queiroz, grupo que há conttibuído decisiva-

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi- mente para o crescimento econômico do País.
dente, peço a palavra pela ordem. Trata-se de acontecimento expressivo, a Festa

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Sereia de Ouro, em que quatro conterrâneos são ga-
V. Exa. a palavra. lardoados com essa láurea, num reconhecimento aos

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. méritos que possuem e aos relevantes serviços pres-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- tados na respectiva área de atuação.
te, emprimeiro lugar, chamo os Deputados do PTS Recordo-me, Sr. Presidente, de que, em 1985,
que ainda estão nas Comissões e no Gabinete da Li- fui agraciado com esse estimulante troféu, no instante
derança para que venham ao plenário votar, a fim de em que, ao dirigir ao. Banco do Nordeste, empenha-

I!
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va-me para dotar o Polígono das Secas de recursos
capazes de acelerar o nosso progresso e bem-estar
social, utilizando. para tanto, política de juros subsidi
ados que tornasse a nossa faixa geográfica bem mais
competitiva com o Sul e o Sudeste.

No corrente ano, depois de criteriosa seleção, a
escolha recaiu nas seguintes personalidades, todas
com destaque no Ceará e fora dele: Aderbal Freire Fi
lho, teatrólogo com prestígio nos círculos artísticos e
já detentor de outras honrarias, algumas de caráter
internacional; Francisco José de Abreu Matos, pro
fessor universitário, graduado farmacêutico-químico
pela Universidade Federal do Ceará e autor de obras
obrigatoriamente compulsadas pelos alunos que se
encarreiram nessa trilha profissional; Helder Martins
de Morais, homem dedicado à atividade diplomática,
com currículo dos mais distinguidos, no qual se desta
ca relevante função na Embaixada do Brasil em Lon
dres, e Humberto Bezerra, militar e político de prestí
gio nacional, que exerceu a Prefeitura de Juazeiro do
Norte, a deputação federal e a vice-governança do
Estado, sempre com postura de dignidade, o que o
torna respeitado diante da comunidade cearense.

Quando a lista dos escolhidos foi divulgada, em
agosto passado, aplausos indiscrepantes caracteri
zaram as manifestações chegadas à D. Yolanda Qu
eiroz, que comanda, com aprumo e clarividência no
táveis, o portentoso conglomerado, orgulho do povo
cearense.

É de se esperar, portanto, que, na noite do pró
ximo dia 26, acorram aos salões do Ideal Clube os
convidados da magna promoção, chancelando, des
sa forma, o acerto da deliberação assentada e que re
caiu em personalidades de escol, com realce nas fun
ções que têm cumprido ao longo de sua existência.

O registro que faço desta tribuna, Sr. Presiden
te, é a comprovação do endosso que emprestamos
às escolhas sapientemente procedidas.

Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, este Plenário ainda está em
negociação em torno da proposta de reforma tributá
ria. Dela, destaco particularmente - e vejo o Relator
Deputado Virgílio Guimarães - o fundo de desenvol
vimento que esta Casa está corretamente votando
para substituir a política predatória da guerra fiscal,

política que trouxe muitos prejuízos ao País pelo volu
me de isenções fiscais e que, em troca, gerou um jogo
de soma zero do ponto de vista da geração de empre
gos.

Ao suprimir, portanto, apossibilidade de guerra
fiscal, o fundo de desenvolvimento é importantíssimo
para de fato buscarmos o reequilíbrio entre as dife
rentes regiões brasileiras. E o incentivo que o Estado
proporcionar a determinados investimentos e setores
estratégicos deve se dar pelo financiamento direto de
recursos oriundos desses fundos.

Instalou-se, porém, neste plenário uma disputa.
Inclusive no dia da votação do corpo principal da
emenda aglutinativa, alguns Estados exigiram e con
seguiram ser incluídos nas regiões que podem ser
beneficiadas por recursos desses fundos.

Particularmente, Sr. Relator, a melhor política é
a de transformar esse fundo em fundo de desenvolvi
mento nacional, em que os critérios de acesso de pro
jetos a serem financiados seriam determinados por
variáveis que levassem em conta a situação real da
região. Temos regiões ricas e pobres em São Paulo,
no Nordeste, no Rio Grande do Sul. A Região Metro
politana do meu Estado, por exemplo, é atraente para
investimentos por diversas variáveis.

Nós, da bancada do Rio Grande do Sul, esta
mos trabalhando em dois movimentos para conseguir
que esse fundo se transforme em fundo nacional 
nossa prioridade - ou de fato a metade sul do Estado,
onde existem Municípios e regiões extremamente de
primidas econômica e financeiramente sejam tam
bém contempladas.

Aproveito também este momento, Sr. Presiden
te, para dizer que estou falando - e outros Deputados
do Rio Grande do Sul usarão ainda hoje a palavra
em nome de toda a bancada, que está intensamente
trabalhando neste plenário.

Já concordamos em substituir uma das emen
das aglutinativas do acordo por proposta que altere a
redação desse fundo, que poderá transformar-se em
fundo nacional, ou nele incluir também a metade sul
do meu Estado, que enfrenta grande dificuldades
para recuperar o seu desenvolvimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência consulta sobre se há algum Parlamentar
que deseja votar? (Pausa.)

Informo que atingido o quorum a Presidência vai
encerrar a votação. Peço aos Srs. Parlamentares que
registrem seus votos.
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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.
Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, é bom reco"
mendar aos nossos companheiros Deputados que
quanto mais se fixarem no plenário, mais rápido aca
baremos corri esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
claro encerrada a votação.

Quem não votou, poderá justificar o voto na pró
xima votação.

Peço aos Srs. Parlamentares que permaneçam
em plenário, pois foi atingido o quorum de 308 Srs.
Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Anuncio o resultado:

VOTARAM

S~ ~

Não 246
Abstenções 02
Total 331

É Rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 69.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : PEC Nº 41/2003 - EMENDA
AGLUTINATIVA Nº 69
Início Votação: 17/09/200316:14
Fim Votação :17/09/2003 16:32
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 15:36
Inocêncio Oliveira -16:16
Resultado da Votação
Sim 83
Não 246
Abstenção 2
Total da Votação 331
Art. 172
Total Quorum 333
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
GOV.-Não
Partido Bloco Voto

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

Anivaldo Vale PSOB Sim
Ann Pontes PMDB Não
Babá PTSim
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
PaUlo Rocha PT Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Total Pará: 8

AMAZONAS

Carlos Souza PL PLlPSL Não
Humberto Michiles PL PLlPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Confúcio Moura PMDB Não
Marinha Raupp PMDB Não
Total Rondônia: 4

ACRE

João Correia PMDB Sim
João Tota PP Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
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Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSC Não
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Linhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 19

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17
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 Pernambuco: 13
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ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
João Caldas PL PUPSL Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA
Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Não
João Almeida PSD8 Sim
João Leão PL PUPSL Não
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Sim
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 30

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Willian PSC Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSD8 Sim
Eduardo 8arbosa PSD8 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 Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella·PFL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Oa1air PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 33

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMD8 Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
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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
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
Jorge Bittar PT Não
Josias Quintal PMDB Não
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Não
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
Rodrigo Maia PFL Sim
Total Rio de Janeiro: 28

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Sim
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 PDTNão
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Nascimento PMDB Não

IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT 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
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Não
Medeiros PL PUPSL 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
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 48

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
José Roberto Arruda PFL Sim
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 7
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GOIÁS

Leandro Vilela PMOB Não
Leonardo Vilela PP Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMOB Não
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandro Mabel·PL PUPSL Não
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPSNão
Murilo Zauith PFL Sim
Vander LOl1bet PT Não
Waldemir Moka PMOB Não
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim
Alex Canziani PTS Não
André Zacharow POT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
OilceuSperafico PP Não
Or. Rosinha PT Não
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMOB Não
Iris SimõesPTB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Max Rosenmann PMOB Não
Nelson Meurer PP Não
Oliveira Filho PL PLlPSL Não
Osmar Serraglio PMOB Não
Ricardo Barros PP Slm
Selma Schons PT Não
Takayama PMOB Não
Total Paraná: 21

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Não
Carlito Merss PT Não

João Matos PMOB Não
João Pizzolatti PP Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMIJB Não
Paulo BauerPFL Sim
Serafim Venzon· PSOB Sim
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares POT Não
Ary Vanazzi PT Não
Beto Albuquerque PSB Não
Oarcísio Perondi PMOB Não
Enio Bacci POT Não
Érico Ribeiro PP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMOB Abstenção
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMOB Abstenção
Milton Cardias PTB Não
Nelson ProençáPPS Não
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Pimenta PT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 18

O SR PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
sobre a Mésa as Emendas Aglutinativas nºs 73 e
74:

EMENDA AGLUTINATIVA NQ 73

Emendas objeto da fusão nº 101, nº 279 e nº
384.

Dê-se à alínea "d" do inciso I do art. 159 da
Constituição, introduzida pelo ârt. 1º da PEC, a se
guinte redação:

"Ait. 159 .
1- .
d) dois por cento destinados a financi

amento de programas de desenvolvimento
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
e no Estado do Espírito Santo repassados
aos respectivos estados a título de transfe-
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rência de capital, nos termos da lei comple
mentar.

....................................................(NR)".

Justificação

A redação atual da emenda aglutinativa apre
sentada pelo relator e já aprovada pelo Plenário cria
um fundo de desenvolvimento regional com apenas
2% das receitas do IR e do IPI. O que a emenda aglu
tinativa em questão busca é que esse montante, já
bastante pequeno, seja repassado aos estados a títu
lo de transferência de capital.

Sala das Sessões, de de 2003. - Assina: Rodri
90 Maia, Vice-Líder do PFL.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 74

Emendas objetos da fusão: nº 101, nº 279 e nº
384

Dê-se à alínea "d" do inciso I do art. 159 da
Constituição, introduzida pelo art. 1º da PEC, a se
guinte redação:

"Art. 159 .
/- .
d) três por cento destinados a financia

mento de programas de desenvolvimento
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
e no Estado do Espírito Santo repassados
aos respectivos estados a título de transfe
rência de capital, nos termos da lei comple
mentar.

....................................................(NR)".

Justificação

A redação atual da emenda aglutinativa apre
sentada pelo relator e já aprovada pelo Plenário cria
um fundo de desenvolvimento regional com apenas
2% das receitas do IR e do IPI. Diante das grandes
necessidades da nação brasileira, aumentar o fundo
para 3% é algo extremamente necessário.

Sala das Sessões, de de 2003. - Assina: Rodrigo
Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Essas emendas não foram acolhidas pela Mesa por
motivos regimentais:

A Emenda Aglutinativa nº 73 não foi acolhida,
pois:

"Pretende-se, na emenda em foco, que
a destinação de recursos prevista no art.
159, I, "d", da CF, na redação oferecida pela
emenda aglutinativa nº 27, e modificada pela

emenda aglutinativa nº 49, primeiro, tenha
área de abrangência mais restrita, não inclu
indo explicitamente o norte de Minas Gerais,
nem o noroeste do Rio de Janeiro, e, segun
do, dê-se sob modalidade de 'transferência
de capitar, diferentemente do critério vence
dor, que é o de empréstimo ('financiamento
de programas de desenvolvimento').

Observa-se, no caso, dupla prejudicia
lidade.

De um lado, as emendas invocadas
como suporte, nº CE-101, CE-279 e
CE-384, que falam em fundo nacional de
desenvolvimento regional e em regiões me
nos desenvolvidas do País, confortam os
critérios vencedores e não dão amparo aos
critérios pretendidos, de abrangência mais
restrita e de transferência de capital.

Segundo, os critérios·vencedores foram
consagrados pelo veredicto favorável dado
pelo Plenário à emenda aglutinativa nº 49.

A Emenda Aglutinativa nº 74 não foi
acolhida:

':4 emenda em foco é idêntica à emen
da aglutinativa nº 73, salvo no que se refere
ao percentual de recusos que, aqui, é de
3%, e, lá, era de 2%.

Sucumbe esta emenda, portanto, aos
mesmos crivos de prejudicialidade que fu/
minaram a emenda aglutinativa nº 73, com
a razão suplementar de que o percentual de
3% extrapola a previsão de todas as emen
das de suporte invocadas, nas quais o per
centuallimita-se aos 2%".

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a Mesa a Emenda Aglutinativa nº 72, do Líder
José Carlos Aleluia:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 72

Fusão da emenda nº 169 apresentada à Comis
são Especial e nº 27 (Aglutinativa Global), de
02/09/03.

O art. 159 da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Aglutinativa Global nº27, passa a vigo
rar com a seguinte redação.

"Art. 159 .
111 - vinte e cinco por cento do produto

da arrecadação da contribuição de interven
ção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4º, para os Estado e o Distrito Fede-
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ral, distribuídos na forma da lei, observada a
destinação a que se refere o inciso 1/ do re
ferido parágrafo.

IV - vinte por cento do produto da ar
recadação da contribuição de intervenção
no domínio econômico prevista no art. 177,
§ 4Q

, para os Municípios, distribuídos na for
ma da lei, observada a destinação a que se
refere o inciso 1/ do referido parágrafo.

§ 1Q• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§2Q
• ......................................................

§3Q
• •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 4º (suprimido). (NR)"

Justificação

A emenda aglutinativa em questão objetiva dis
tribuir os recursos da CIDE dos combustíveis para
Estados e Municípios.

Sala das Sessões, de de 2003. - Assina: Rodrigo
Maia, Vice-Líder do·PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Emenda Aglutinativa nº 72 foi acolhida pela Mesa, pe
las razões expostas:

':4 pretensão de assegurar a repartição
da CIDE-combustíveis, em 25% para os
Estados e o Distrito Federal, mais 20% para
os Municípios, mediante alteração no art.
159, 11I e IV da CF, distribuição mais gene
rosa do que a solução adotada pela emenda
aglutinativa n Q 27 (que destina, respectiva
mente, 18,75% e 6,25%, na redação que
oferece para o art. 159, 1/1 e § 4f1), encontra
espaço dentro da previsão expressa na
emenda de suporte, nQ CE-169, cuja reda
ção oferecida para o art. 177, 1/, "c", da CF,
fala, convenientemente, em 'ao menos' 25%
para os Estados e o Distrito Federal e mais
parcela pata os Municípios.

No caso, não há como não reconhe
cer, nas fontes de suporte, espaço suficien
te para a transação tendente à aproximação
do objeto".

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação aEmenda Aglutinativa nº 72. Esclareço que
quem votar "não" é contra a emenda aglutinativa e
quem votar "sim" é a favor.

Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PMN? (Pausa.)

Como vota o PV?
O SR. DELEY (PV - RJ. Pela ordem. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PV encaminha o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o PRONA? (Pausa.)

Como vota o PCdoB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Informo ao Plenário que não haverá encaminhamen
to, segundo acordo feito ontem. Esta é a Casa dos
entendimentos.

Então, a Presidência não vai permitir encami
nhamentos. Acordo é para ser cumprido. (Palmas.)

Como vota o PDT?
O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nosso
voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o PSB?

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
voto do PSB é "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o PPS?

O SR. NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota é "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco Parlamentar PUPSL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o PP?

O SR. PEDRO HENRY (PP - MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminha
mos o voto "não"e pedimos aos Parlamentares que
venham ao plenário exercer o direito de voto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o PTB?

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) .;.. Sr. Presiden
te, o voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
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Presidente, rapidamente, alerto os nobres colegas
para o fato de que não se trata de mera partilha de re
ceitas entre Estados e Municípios. Trata-se de carim
bar ainda mais os recursos da Contribuição de Inter
venção no Domínio Econômico - CIDE sobre os com
bustíveis, já carimbados para aplicação na recupera
ção de estradas e rodovias, permitindo que se dê
mais recursos para Estados e Municípios executarem
aquilo que está previsto na constituição da CIDE, de
forma a diminuírem o número de acidentes e estimu
larem o escoamento da produção.

É por isso que o PSDB não só encaminha favo
ravelmente, mas pede um momento de reflexão às
Sras. e aos Srs. Deputados para a importância e rele
vância dessa emenda aglutinativa.

O PSDB vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Como vota o PFL?
O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
é uma proposta do PFL. A proposta do Relator é dar
25% para os Estados. Com essa emenda aglutinati
va, queremos que a CIDE seja dividida também com
os Municípios. A proposta do PFL é que 25% fiquem
para os Estados e que haja mais 20% para os Municí
pios. A CIDE é uma contribuição para ser utilizada na
manutenção das estradas, e os Deputados têm sua
base nos Municípios, para onde esses recursos de
vem ir. Com a manutenção das estradas, a produção
poderá escoar, o que ajudará no desenvolvimento do
País.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não" e pede aos Srs. Parlamentares que permane
çam em plenário, pois assim poderemos rapidamente
concluir as votações.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pri
meiro faço um apelo aos Srs. Deputados para que fi
quem no plenário, pois assim atingiremos o quorum
rapidamente e a votação será muito mais rápida.

O Governo vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
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. REINALDO BETÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna para falar so
bre projeto de lei que estou encaminhando, que dis
põe sobre a obrigatoriedade de utilização das emba
lagens tipo PET, recicladas, no percentual mínimo de
50%, pelos fabricantes.

A justificação, Sr. Presidente, é que a Lei nQ

6.901, de 1981, já havia introduzido importante regra
no ordenamento jurídico brasileiro, visando à prote
ção ambiental, ao determinar a obrigatoriedade da in
serção de dístico nas embalagens e acondicionamen
tos de produtos destinados à comercialização final e
recomendando a eliminação dessas após a utilização
do seu conteúdo.

O dístico em referência é o que indica uma pes
soa colocando a embalagem no lixo, pressupondo
que o serviço de limpeza urbana cuidará da fase final
de eliminação.

Como se sabe, com a maior conscientização por
parte da sociedade sobre a importância de reaprovei
tamento de produtos recicláveis, corroborada pela es
cassez dos recursos naturais que permitem a industri
alização de embalagens, com o decorrente encareci
mento dos recipientes e do produto final, está havendo
uma evolução no pensamento inicial, incentivando-se
cada vez mais à reciclagem de materiais.

Com relação aos refrigerantes, esse problema
assume proporção gigantesca, porque é cada vez
maior o emprego da embalagem plástica do tipo PET,
mais barata e que, por não ter o retorno obrigatório,
como no caso das garrafas, que caíram em desuso,
geralmente não é reaproveitável.

O presente projeto de lei visa corrigir tal distor
ção, utilizando a força dos fabricantes de refrigeran
tes para disciplinar o comportamento social, no senti
do de economizar o emprego de recursos naturais
não renováveis utilizados na fabricação das referidas
embalagens plásticas.
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Devido ao alcance social da medida, contamos
com a aprovação pelos ilustres colegas dessa pro
posta legislativa, Sr. Presidente.

Aproveito a oportunidade para parabenizar a
Delegada de Piabetá, Magé/RJ, da 66ª DP, Sra. Elai~

ne Villar, pelos brilhantes serviços prestados àquela
comunidade com a prisão; no último dia 10, de pesso
as que estavam perturbando a ordem do nosso Muni
cípio. Inclusive, háum ex-polidal preso.

O SR. MARCUS VICENTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pel(;l ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

OSR. MARCUS VICENTE (PTB - ES. Pela or
dem. Sem revisão ~ó orador.)-Sr. Presidente, quero
justificar o meu voto. Nas votações anteriores, acom·
panhei a oriéntaçã6do meu partido.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (lrlOcêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. apalavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, preocupa-me e infelizmente já é fato
consumado a derrota da Emenda Aglutinativa nº 69.

No entanto, centenas de Parlamentares cami
nharam ao lado dos Prefeitos e disseram-lhes que,
nesta Casa, as reivindicações dos Municípios teriam
apoio.

O Deputado Júlio Cesar trabalhou bastante no
decorrer deste ano e realmente apresentou uma
emenda aglutinativa consistente, bem elaborada, jus
ta, correta. Todavia, o rolo compressor funcionou, e
os Municípios não tiveram nada mais do que 80 vo
tos.

Estamos agora votando a Emenda Aglutinativa
nº 72. O Governo e o Relator propõem que os Municí
pios tenham apenas 25% dos 25% que vão para os
Estados. Ou seja, uma migalha; dos 25% destinados
aos Estados, os Municípios terão apenas 25%; um
quarto de um quarto repassado aos Estados. A União
abocanha os 75% restantes.

Propõe-se, agora, que os Estados e o Distrito
Federal fiquem com 25% e que os Municípios fiquem
com 20% dos 100% da CIDE, condição mínima para
que os Municípios sobrevivam. É impossível continu
armos com essa política que cada vez mais impõe
que serviços sejam prestados aos munícipes pelos
seus Prefeitos, e, no entanto, a cada dia, Deputado
Gilmar Machado, o PT tira mais dinheiro dos Municí
pios para trazer à União.

Queremos sensibilizar os Srs. Parlamentares.
Se não foi possível na Emenda Aglutinativa nº 69, so
licitamos que seja na de nº 72, acompanhando o voto
"sim" do PFL, como também do PSDB e do PRONA.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presi
dente, 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. Estamos em processo de votação.

O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Nobre Presidente, caros
Deputados, V,Exa. acabou de receber, acompanha
do pelos Deputados Luiz Alberto, Carlos Santana e
por este Parlamentar, o grupo de mulheres que com
põem a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos
Sexuais e DirêitosReprodutivos. Esse grupo realizou
uma pesquisa extraordinária, profunda, completa,
sob o título Assimetrias Raciais no Brasil. Creio que
esse trabalho ajudará, inclusive, os Parlamentares,
quando discutirmos a questão da igualdade racial, o
estatuto em pauta.

Em nome dos meus companheiros, solicito que
essa pesquisa conste dos Anais da Casa. Espero que
a sociedade, os telespectadores, todo o Brasil tenha
acesso a essas ricas informações apresentadas pela
Rede Feminista de Saúde.

Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade.

(O dossiê Assimetrias Raciais no Bra
sil, a que se refere o Deputado Vicentinho,
encontra-se na Coordenação de Arquivo do
Centro de Documentação e Informação da
Câmara dos Deputados, conforme Guia de
Transferência nQ 16, emitida pelo Departa
mento de Taquigrafia, Revisão e Redação 
art. 98, § 3Q

, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.
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o SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
Presidente da Comissão de Segurança, em primeiro
lugar, agradeço o apoio a V.Exa. Dos 41 destaques
que tínhamos para votar, só faltam 3, que votaremos
logo em seguida.

Agradeço a todos os partidos que permitiram o
acordo, que vai evoluir muito na área do desarma
mento. Agradeço também a V. Exa., aos Líderes parti
dários que lá estiveram dando apoio à integração que
se verificou na Comissão de Segurança.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai anunciar o re
sultado da votação:

VOTARAM

Sim 78
Não 244
Abstenção 01
Total 323

É Rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 72.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : PEC Nº 41/2003 - EMENDA
AGLUTINATIVA Nº 72
Início Votação: 17/09/2003 16:38
Fim Votação: 17/09/200316:46
Presidiram a Votação:
Inocêncio Oliveira - 16:16
João Paulo Cunha - 16:43
Resultado da Votação
Sim 78
Não 244
Abstenção 1
Total da Votação 323
Art. 172
Total Quorum 325
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
GOV. -Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Sim
Ann Pontes PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 9

AMAZONAS

Carlos Souza PL PLlPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Total Amazonas: 3

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Total Rondônia: 3

ACRE
João Correia PMDB Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não

------ ------ -- -----~ ----~-~--------------~



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 48009

Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
lico Bronzeado PT Não
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Eduardo Gomes PSOB Sim
Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSC Não
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PSC Não
Eliseu Moura PP Não
Gastão Vieira PMOB Não
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMOB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Aníbal Gomes PMOB Não
Antonio Cambraia PSOB Sim
Bismarck Maia PSOB Sim
Eunício Oliveira PMOB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSOB Sim
Mauro Benevides PMOB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMOB Não
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Vicente Arruda PSOB Sim
Total Ceará: 16

PIAuí

Átila Lira PSOB Sim
B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Marcelo Castro PMOB Não
Moraes Souza PMOB Não
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT Sim
Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMOB Sim
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Não
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 6

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMOB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17
Joaquim Francisco PTB Não
José Chaves PTB Sim
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
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 16
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ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
João Caldas PL PUPSL Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Não
João Almeida PSDB Sim
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Não
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 26

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Willian PSC Não

César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Sim
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
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Odair PT Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 28

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTB Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
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Elaine Costa PTS Não
Fernando Gonçalves PTS Não
FranciscoDornelles PP Não
Itamar Serpa PSDS Sim
Jair Solsonaro PTS Sim
Jandira Feghali PCdoS Não
Jorge Sittar PT Não
Laura Carneiro PFL Sim
Undberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDS Não
Paulo Saltatar PSS Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDS Não
Total Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoS Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDS Sim
Amauri·Robledo Gasques PRONA Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDS Sim
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTS Sim
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Delfim Netto PP Não
Devanír Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSBNão
Dr. Hélio PDTNão
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTS Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto NasCimento PMDS Não
Iara Sernardi PTNão
IIdeu AraujoPRQNA Sim
Ivan VaJentePTNão
Jamil Murad PCdoS Não
Jefferson Càmpos PMDS Não
João.Bàtista PFL Sim
João Paulo CUnha PT Art. 17
José EduardoCardozo PT Não
JovinoCândido PV Sim
Julio Semeghihi PSDS Sim
LobbeNeto PSDS Sim
Luiz Antorlio Flel.lry PTS Não

Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSS Não
Marcelo Ortiz PV Não
Mariângela Duarte PT Não
Nelson Marquezelli PTS Não
Neuton Lima PTS Não
Paulo Kobayashi PSDS Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTS Não
Teima de Souza PT Não
VadãoGomes PP Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDS Sim
Total São Paulo: 48

MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT Não
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTS Não
Rogério Silva PPS Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDS Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

João Campos PSDS Sim
Leandro Vilela PMDS Não
Leonardo Vilela PP Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDS Não
Roberto Salestra PP Não
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL
Antonio Cruz PTS Não
Geraldo Resende PPS Não
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Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 3

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 Não
Chico da Princesa PL PL/PSL 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 Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
José Janene PP Não
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMDB 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
João Matos PMDB Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Sim
Vignatti PT Não
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Sim
Érico Ribeiro PP Sim

Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Abstenção
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Orlando Desconsi PT Não
Pastor Reinaldo PT8 Não
Paulo Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 16

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a Mesa Emenda Aglutinativa nQ 60:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 60

Emendas objetos da fusão: 384 e 233 apresen
tadas perante a Comissão Especial e Emenda Agluti
nativa nQ 27.

Acrescente-Ose à Emenda Aglutinativa nQ27, as
seguintes alterações:

"Art. 195 .
§ 15. As contribuições sociais não po

derão ter base de cálculo própria d eimpos
tos, ressalvado as relacionadas no inciso I
deste artigo, e, sempre que possível, serão
graduadas segundo a capacidade econômi
ca do contribuinte.

Justificação

As Emendas Aglutinativas ora propostas, visam
estabelecer mecanismo de garantia do contribuinte.

Sala das Sessões, 1Q de setembro de 2003. 
Assina: Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Emenda acolhida, conforme justificação:

"Verifica-se, no caso, na construção do
§ 15 do art. 195 da Constituição Federal,
exercício pertinente de transação tendente à
aproximação do objeto, a saber: a extensão
do princípio geral do Sistema Tributário Na
cional consistente na proibição de base de
cálculo própria de impostos para taxas (art.
145, § 2Q, da CF, retomado no texto da
emenda de suporte nQ CE-233), também
para as contribuições sociais tematizadas
no art. 195 da Constituição Federal, tanto na



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.) - Sr. Presidente, a li
derança do Governo vota "não".

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.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado Nelson Proença?

O SR. NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or
dem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "não",

de?
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSB vota "não".

O SR.· PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDl, Deputado Neiva Moreira?

O SR. NEIVA MOREIRA (PDl - MA. Pela or
dem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "não".
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emenda de suporte nº CE-384 quanto na O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Emenda Aglutinativa nº 27". Como vota o PP, Deputado Celso Russomanno?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
votação a Emenda AglLJtinativa nº 60. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

PP vota "não".Como vota o representante do PSC? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como vota o PRONA, Deputado Amauri Roble- Como vota o PTB, Deputado Nelson Marquezelli?

do Gasques. O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden

te, o PTB vota "não".(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)-
Sr. Presidente, o PRONA vota "sim". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PSDB, Deputado Eduardo Paes?
Como vota o PCdoB, Deputado Daniel Almeida. O SR. EDUARDO PAES (PSDB - RJ. Pela or-

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o é uma emenda que busca aumentaras garantias aos
PCdoBvota "não". contribuintes, impedindo que as contribuições sociais

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - tenham base de cálculo comum aos outros impostos.
Como vota o PDT? (Pausa.) Portanto, é uma medida eficiente, necessária, esta-

Como vota o PSB, Deputado Renato Casagran- belece que tem de haver manifestação de cunho eco
nômico para haver tributação.

Portanto, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PFL, Deputado Rodrigo Maia?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a iniciativa
do PFL da emenda aglutinativa é tentar salvar algo
para o contribuinte, que foi radicalmente massacrado
pelo Partido dos Trabalhadores nessa reforma tribu
tária. Por isso, o PFL encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (JoãO Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB, Deputado Eunício Oliveira?

O SR. EUNJCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Dr. Rosinha?

O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota· o Bloco Parlamentar PUPSL, Deputado
Lincoln Portela?

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco PUPSL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V.Exa. está no PL ou no PSL, Deputado Lincoln Por
tela?

O SR. L1NCOLN PORTELA - Eu sou Vice-Líder
do PL.



No primeiro momento, a idéia agradou, mas
um mês depois começaram a dizer que 2% era pou
co. Incluiu-se posteriormente todo o Espírito Santo 
parte do Estado já era contemplada pelos progra
mas nordestinos, assim como parte de Minas Gera-
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Queiram seguir a orientação do visar de cada amianto e pela proibição do mesmo mundialmente, é
posto. que a própria indústria reconhece que perdeu cerca

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - de 40% do mercado. Portanto, mesmo sem haver a
Convoco os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas a proibição do uso do amianto, as indústrias que atuam
virem ao plenário. Estamos em processo de votação. no campo de fibrocimento começam a perder o mer-
O quorum é qualificado de 308 Srs. Parlamentares. cado, conseqüentemente diminuindo muito os postos

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a de trabalho. Em curto prazo, mesmo que não ocorra a
proibição de uso do amianto no Brasil, os trabalhado-

palavra pela ordem. res brasileiros deste setor estarão desempregados,
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - pois não haverá mais mercado para o produto. Só

Tem V. Exa. a palavra. para se ter uma idéia, damos o exemplo dos automó-
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem. veis. Os carros importados e os que o Brasil exporta

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, não podem usar amianto. Quem tem um carro impor-
Sras. e Srs. Deputados, no dia 12 de setembro último, tado tem que comprar pastilhas sem amianto, e os
a engenheira do trabalho Fernanda Giannasi recebeu carros brasileiros para exportação também não po-
do Parlamento canadense um prêmio em reconheci- dem conter o produto. Somente nas indústrias de ma-
mento por seu trabalho pelo banimento do uso do nutenção das oficinas brasileiras, onde são fabrica-
amianto no Brasil. Trata-se de mais outra premiação dos carros para o consumo interno, com operários
dessa brasileira reconhecida internacionalmente por brasileiros, é que o amianto continua sendo utilizado.
sua luta incansável pela saúde dos trabalhadores. É Ao deixar de existir mercado, os trabalhadores
interessante observar que o prêmio parte de um país serão dispensados de seu emprego. Essa é uma das
- o Canadá - que é grande produtor do amianto, o grandes preocupações do PT, por isso é que propú-
que reveste o prêmio de um significado ainda maior. nhamos o fim do uso do amianto de uma maneira len-

Nós, do Partido dos Trabalhadores, com base ta, e que conforme fosse sendo extinto, os trabalha-
em estudos feitos no Brasil e no estrangeiro, entende- dores teriam compensação.
mos que o amianto crisotila e os anfibólios são agres- Deixo registrada, desta tribuna, minha satisfa-
sivos à saúde e podem levar à morte. A manutenção ção por mais essa premiação recebida pela engenhe-
da exploração do amianto, certamente provocará um ira brasileira Fernanda Giannasi.
maior número de doenças e mortes. Etrabalhador do- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _
ente não permanece no trabalho nem consegue outro Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
emprego. O banimento do amianto no Brasil ocorrerá O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT _ MG. Pela
de qualquer maneira, seja por meio de lei, seja pelo ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, uma
fim do mercado. Ocorre que se esperarmos passiva- série de Deputados pediram esclarecimento a respei-
mente essa segunda opção, o efeito do amianto so- to do Fundo de Desenvolvimento Regional. Aproveito
bre a saúde humana e o desemprego será violenta- estes minutos para explicar que a PEC que o Gover-
mente maior. no nos enviou não definia a região, apenas estabele-

De acordo com pesquisas científicas, o asbes- cia 2% do IPI mais Imposto de Renda para as regiões
to/amianto causa doenças graves e irreversíveis no pobres do País.
pulmão e na pleura, como o mesotelioma maligno e a Houve uma discussão na Comissão. Muitos
asbestose. Outros órgãos também podem ser afeta- achavam que 2% seriam recursos insuficientes para
dos e os trabalhadores do amianto correm o risco de compensar a perda que os Estados do Norte, ~ord~s-
adq~irir câncer de laringe, esôfago, estômago e có- te e Centro-Oeste teriam com o fim dos incentivos fls-
lon. São doenças que não aparecem do dia para a no- cais.
ite, mas sim quando a pessoa está exposta de forma Como não tínhamos recursos para aumentar o
continuada ao risco, podendo levar mais de 10 anos fundo, resolvemos, ainda na Comissão, concentrar os
para se manifestar. Casos há em que o trabalhador, 2% no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
demitido ou aposentado por invalidez, anos mais tar
de adoece gravemente, sem que se consiga estabe
lecer o nexo causal entre sua doença e o ambiente de
trabalho.

Outro fato importante, com o debate em âmbito
nacional sobre os danos à saúde, provocados pelo
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is. Nas negociações finais, beneficiou-se também
parte do Estado do Rio de Janeiro.

O que estamos discutindo, e pode voltar à pa
uta no Senado, é se é justo o critério de concentrar
eSses recursos nas regiões que se beneficiavam do
incentivo fiscal, corno uma forma de compensação.
Sem dúvida existem outras regiões necessitadas,
mas isso eu não quero discutir. Estou apenas escla
recendo a razão da concentração: o fundo compen
saria o fim dos incentivos fiscais via ICMS, uma con
quista desta reforma tributária.

O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa; a palavra.

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Depútados, a Medida Provisória nº
2.166 engessou o desmatamento na Região Norte
do País em apenas 20% das propriedades rurais.

Quando iniciou-se o trabalho agrícola no Esta
do de Rondônia,estávamos sob a égide de uma lei
que estabelecia 50% de desmatamento. Os pionei
ros, que ali .seestabeleceram, desmataram, planta
ram café, arroz, algodão, milho. A pecuária se de
senvolveu de for~a extraordinária, chegando a um
rebanho de aproximadamente 9 milhões de cabe
ças. A Medida Provisória nº 2.166 limita em 20% o
desmatamento,. o que significa que os 30% trabalha
dos pelos produtores rurais terão agora de ser reflo
restados. A lei está retroagindo para prejudicar.

A bancada de HondônIa,juntamente com o Go
verno Estadual e a. Assembléia Legislativa, trouxe a
Brasília nosso zoneamento sócio-ecológico-econô
mico. O Estado de Rondônia foi o primeiro a fazer um
zoneamento sócio-ecológico-econômico, porém esse
zoneamento não está sendo reconhecido na prática
pelos órgãos esta.belecidos, emespecial pelo Minis
tério doMeio.Ambiente. É reconhecido quando se tra
ta de nao desmatar, mas não para o trabalho nas pro
priedades rurais.

Há poucos dias, em reunião éom a Ministra,
avançamos consideravelmente. nessa questão. O
Presidente da República, na boa vontade de desen
volver o Norte do País, destinou· recursos para o de
senvoh/imento eConômico da região, porém nossos
agricultores têmacesso a esse dinheiro, já que todos
estão hoje em situação irregular.

Sr. presidente, apresentamos uma proposta à
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e aguarda-

mos uma posição firme do Ministério. Apesar da boa
vontade da Ministra, tudo leva a crer que o Ministé
rio está sendo pressionado. Lembramos que esta

mos juntos na busca de uma saída eficaz para toda
a Região Norte do·País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência vai proclamar o resultado da votação da
Emendá Aglutina.tiva nº 60:

VOTARAM

Sim 68
Não 245
Abstenção 00
Total 313

É Rejeitada A Emenda Aglutinativa Nº 60.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição . PEG Nº 41/2003 EMENDA
AGLUTINATlVA Nº 60
Início Votação: 17/09/200316:50
Fim Votação: 17/09/2003 16:57
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 16:43
Resultado da Votação
Sim 68
Não 245
Total da Votação 313
Art. 171
Total Quorum 314
Orientação
PT -Não
PMDB-Não
PFL-Sim
PSDB-Sim
PTB- Não
PP-Não
PUPSL-Não
PPS-Não
PSS- Não
PDT -Não
PCdoS-Não
PRONA-Sim
PV -Não
GOV. -Não
Partido Bloco Voto
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RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Total Roraima: 4

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 4

PARÁ

Ann Pontes PMDB Não
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 7

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Total Amazonas: 4

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Eduardo Valverde PT Não
Total Rondonia: 3

ACRE
Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 7

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Total Tocantins: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PSC Não
Gastão Vieira PMDB Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PL PUPSL Não
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Total Ceará: 13

PIAuí

B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoS Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 9

Setembro de 2003

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Kátia Abreu PFL Sim

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
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Múcio Sá PTB Não
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
EnivaldoRibeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
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
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto MagalhãesPTB Não
Total Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Daniel Almeida PCdo8 Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Não
João Almeida PSD8 Sim
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTS Não
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSD8 Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Lujz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 27

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Carlos Mota PL PUPSL Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
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
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão·PTB Não
Júlio Delgado PPS Não
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Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMOB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Heringer POT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PTNão
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTB Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo~ 10

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB 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 Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Laura Carneiro PFL Sim

Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Não
Carlos Sampaio PSDB Sim
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
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
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 PSOB 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
Mariângela Duarte PT Não
Nelson Marquezelli PTB Não
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Paulo Kobayashi PSOB Sim
Professor Luizinho PT Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubine\li PTNão
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicentinho PT Não
Walter Feídman PSOB Sim
Zulaiê Cobra PSOB Sim
Total São Pàulo: 46

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Não
Bicarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Wilson Santos PSOB Não
TotalMato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Não
Jovair Arantes PTB Não
Leandro Vilela PMOB Não
Leonardo Vilela PP Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMOB Não
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Murilo Zauith PFL Sim
Total Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim

André Zacharow POT Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Oilceu Sperafico PP Não
Or. Rosinha PT Não
Ora. Clair PTNão
Giacobo PL PUPSL Não
Gusta.vo FruetPMOB Não
Iris SimõesPTB Não
José Borba PMOB Não
Max Rosenmann PMOB Não
Moacir Michelétto PMOB Não
Odílio Balbinotti.PMOB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serragllo PMDB Não
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PI Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 20

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMOB Não
João Matos PMOB Não
João Pizzolatti PP Não
Jorge Boeira· PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMOB Não
Paulo Bauer PFL Sim
Vignatti PT Não
Total Santa Càtarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Oarcísio Perondi PMOB Não
Érico Ribeiro PP Sim
Henrique Fontana PTNão
José Ivo Sartori PMOB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Milton Cardias PTB Não
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Nelson Proença PPS Não
Orlando Desconsi PT Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Pimenta PT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a Mesa Emenda Aglutinativa nº 71 :

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 71

Fusão da emenda nº 233 apresentada à Comis
são Especial e nº 27 (Aglutinativa Global), de
02/09/03.

A Emenda Aglutinativa Global nº 27, passa a vi
gorar com as seguintes alterações:

"Art. 195 .
§ 15. Aplica-se, no que couber, às

contribuições de que trata o art. 239 o dis
posto nos §§ 13 e 14.

.....................................................(NR) 11

Justificação

A emenda aglutlnativa em questão objetiva apli
car às contribuições para o PIS/PASEP os princípios
aplicáveis à COFINS.

Sala das Sessões, de de 2003. - Assina: Rodri
go Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Emenda acolhida conforme as razões expostas:

"Verifica-se, no caso, na construção do §
15 do art. 195 da Constituição Federal, exercí
cio pertinente de transação tendente à aproxi
mação do objeto, a saber, a extensão do prin
cípio da não-cumulatividade previsto para a
COFINS e para a contribuição substitutiva da
contribuição sobre a folha salarial, nos §§ 13 e
14 do art. 195 da CF, na redação oferecida
pela Emenda Aglutinativa nQ 27, também para
o PIS/PASEP, com sede no art. 239 da Consti
tuição Federal, retomado no texto da Emenda
de Suporte nº CE-233.

Há erro, provavelmente, no texto da
emenda 71, ao eferir-se aos §§ 13 e 14, do
art. 195, quando a intenção seria, provavel
mente, referir-se aos §§ 12 e 13, já que o §
14 trata da CSLL, que incide sobre o lucro,
o qual não está sujeito à incidência do
PIS/PASEP.

Embora a não-cumulatividade do
PIXlPASEP, e também da COFINS, já este-

jam disciplinados em lei ordinária, a consti
tucionalização do princípio, no que se refere
à COFINS, enseja, por simetria, a iniciativa

no que se refere ao PIS/PASEP, preconiza
do pela emenda em foco.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação a Emenda Aglutinativa nº 71.

Vamos ouvir a orientação dos Srs. Líderes.
Como vota o Representante do PSC? (Pausa.)

Ausente.
Como vota o Representante do PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota "não".

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 "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoS?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PCdoS vota
"não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - O PDT encaminha o voto "não",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSB vota
"não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS?

O SR. NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PPS vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PL?

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL - SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PL vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr.
Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB?

O SR. NELSON MARQUEZELlI (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PTB vota
"não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB?

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
essa emenda se refere à questão central do sistema
tributário nacional: a retirada da cumulatividade de to
dos os impostos e contribuições. Isso foi discutido de
maneira permanente na Comissão Especial da Refor
ma Tributária. Não conseguimos ampliar o conceito,
por isso a emenda apresentada pelo PFL tem todo o
nosso apoio. O PSDB vota favoravelmente, vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PFL?

O SR. PAUDERNEYAVElINO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pre
tendemos com essa emenda o mesmo tratamento
que o substitutivo do Relator dá à COFINS: a não-cu
mulatividade.

E quero fazer um adendo, Sr. Presidente: a
COFINS, conforme está no parecer, traz o princípio
da não-cumulatividade, que é o desconto, a compen
sação nas etapas seguintes. O Executivo, quando en
viou para esta Casa o projeto de lei orçamentária de
2004 prevendo a não-cumulatividade, estimou uma
receita condicionada da ordem de 4 bilhões e 400 mi
lhões de reais. Como é não-cumulativa, essa receita
cairá para algo em torno de 1 bilhão de reais. Portan
to, serão 3 bilhões e 400 milhões de reais a menos
para fazer frente à não-cumulatividade. Queremos re
duzir o impacto tarnbém do PIS e do PASEP nessas
operações.

Portémto, somos favoráveis à emenda.
O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a orientação do PMDB é o voto "não".

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança do Governo recomenda o voto "não".

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. 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, quero expli
car aos telespectadores da TV Câmara por que nes
sas votações a Oposição só vota "sim" e os partidos
da base do Governo sávotam "não". É preciso justifi
car, senão vai parecer ao eleitor que as posições no
plenário se inverteram.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden
te, peço a palavrapela 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, na
votação anterior, votei com o partido.

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tri
buna desta Casa abordar situação que me deixa ex
tremamente preocupado.

Ontem, a imprensa anunciou ao País que a Mi
nistra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, lançará
um novo programa de socorro às empresas de ener
gia elétrica. Quem acompanhou a vida deste País nos
últimos 10 anos testemunhou o verdadeiro desmonte
do Estado brasileiro, quando nossas empresas esta
tais foram vendidas de maneira atabalhoada. Isso ca
usou grande prejuízo ao Brasil e sobretudo ao consu
midor brasileiro, que durante a década de 80 não viu
aumentar o preço das tarifas públicas, porque a equi
pe econômica dos governos desse período diziam
que aumentar tarifa significava aumentar a inflação.
Durante a década de 90, as estatais do setor elétrico
e da telefonia foram vendidas e as tarifaspipocaram.

Agora, Sr. Presidente, estou perplexo diante do
anúncio de um programa do Governo que custará 9
bilhões de reais para socorrer empresas privadas que
causaram grandeprejuízo à Nação brasileira.

Neste plenário há 7 Deputados de Sergipe tes
temunhas de que atuei no meu Estado como advoga
do e autor de várias ações populares contra as privati
zações do setor elétrico, porque já sabia dos prejuí-
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zos que isso iria causar ao patrimônio do povo brasi
leiro e sobretudo ao consumidor. Apenas neste ano,
Sr. Presidente, o percentual de reajuste da tarifa de
energia elétrica no meu Estado é de 29%. E agora,
depois da AES, que comprou a ELETROPAULO, ca
usar prejuízo de mais de 1 bilhão de reais ao País,
vem o Governo com um programa de socorro a essa
empresa. Isso é estarrecedor.

Quem acompanhou o programa do PROER
sabe o que dizia nossa bancada quando o Governo
socorreu o Banco FonteCindam e companhia limita
da. Tenho certeza de que se isso fosse anunciado em
um governo que não o nosso, pediríamos o impeach
mentdo Presidente da República ou a saída do Presi
dente do BNDES.

Participei hoje, ao meio dia, de reunião com o Pre
sidente do BNDES, Carlos Lessa, um homem sério. Ele
confessou na Comissão que os contratos celebrados no
setor elétrico causaram prejuízo ao BNDES.

Sr. Presidente, esta não é uma questão ideoló
gica, mas patriótica, de soberania nacional. É inad
missível que nosso Governo socorra empresas que
causaram prejuízo ao patrimônio do povo brasileiro.

No início desta Legislatura, comecei a recolher
assinaturas para instauração de CPI com o objetivo
de apurar as privatizações no setor elétrico. O Minis
tro José Dirceu e a Ministra Dilma Rousseff pedi
ram-me que esperasse um pouco para não causar
prejuízo maior ao País.

Quando vem o anúncio oficial de que o Governo
vai socorrer essa empresa, não me resta outra alter
nativa senão pedir ao Ministério Público Federal que
apure o rombo causado ao patrimônio nacional.

Também vou recolher as assinaturas para insta
uração de uma CPI para apurar quanto dinheiro saiu
pelo ralo.

O contribuinte brasileiro não agüenta mais pa
gar uma conta que não é sua. Apelo aos colegas De
putados para que nos irmanemos na luta contra a
venda do patrimônio nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação assim que completar o quorum de
308 Deputados.

O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela
ordem. Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores votei com o partido.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRONA- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, na votação anterior, votei "sim".

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, foi com grande satisfa
ção que vimos e participamos da aprovação, nesta
Casa, da reforma tributária.

Primeiro porque, nos mais de 16 anos de atua
ção parlamentar, sempre defendemos a moderniza
ção do sistema tributário brasileiro como passo fun
damentai para que o País pudesse recuperar sua
competitividade e retomar o crescimento econômico.

Segundo porque, como membro da Comissão
Especial de Reforma Tributária, tivemos a oportuni
dade de participar de perto das discussões em torno
do texto votado.

Além disso, tivemos a felicidade de ver boa par
te da emenda substitutiva global apresentada por
nossa iniciativa incluída no texto final aprovado por
esta Casa.

Nossa proposta foi elaborada com base no tra
balho do Fórum de Debates e Entendimento sobre as
Propostas de Reforma Tributária, integrado por diver
sas entidades representativas dos setores produtivos
e segmentos organizados da sociedade, e serviu
como base para a elaboração de vários pontos do
texto final da reforma.

Queremos, aliás, destacar aqui a atuação deter
minada do Líder da bancada do PMDB, Eunício Olive
ira, que nos apoiou e abriu espaço para a ampla dis
cussão de pontos polêmicos, numa demonstração
inequívoca de espírito democrático.

Entre os pontos por nós defendidos no substitu
tivo global e consagrados no texto final aprovado pe
los Deputados estão a desoneração das exportações
e dos produtos da cesta básica e o fim da guerra fis
cal, com o estabelecimento de uma legislação única
para0 ICMS.

O substitutivo global que apresentamos foi ela
borado a partir de sugestões colhidas em 1999 pelo
Fórum de Debates e Entendimento sobre as Propos
tas de Reforma Tributária, integrado por entidades
como o Núcleo Parlamentar de Estudos Contábeis e
Tributários, o Grupo Parlamentar do setor de Com
bustíveis e Consumidores (PARLACOM), a Associa
ção Brasileira de Empresas de Serviços Terceirizáve-
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is e de Trabalho Temporário (ASSERTTEM), o Con
selho Federal de Contabilidade (CFC), a Federação
Brasileira das Empresas de Asseio e Conservação
(FEBRAC), a Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tribl)tos Estaduais (FEBRAFITE) e a
Federação Nacional das Empresas de SerViços Con
tábeis (FENACON).

São segmentos importantes para a nossa eco
nomia que somados representam 60% do PIB (Pro
duto Interno Bruto) brasileiro.

Tive a honra de presidir o Núcleo Parlamentar
de Estudos Contábeis e Tributários, que aproveitou a
experiência dos contabilistas no dia-a-dia das empre
sas e da economia real na elaboração da emenda por
nós apresentada.

Até porque ninguém como eles conhece tanto
da rotina e das dificuldades que o empreendedor bra
sileiro sofre com a falta de um sistema tributário mais
simples e justo.

Em nossa avaliação, o texto final da reforma, se
não é o idealcom que tOdos sonhamos, certamente re
presenta um avanço significativo dentro das circunstân
cias políticas e econômicas em que foi votado.

Independentemente de quem perdeu ou ga
nhou, o mais importante é que o País possa ter um
sistema tributário mais simples e menos burocrático,
que permita ao setor produtivo ser mais competitivo, o
que a médio e longo prazo resultará no incremento
das exportéições e na retomada do crescimento da
economia brasileira.

Mais do que as reformas- que não podem nem
devem ser ~istascomo uma panacéia para todos os
nossos males, mas sim como mais uma oportunidade
de avançarmos rumo auma sociedade mais moderna
-, é .importante que cada um de nós continue acredi
tando na capacidade do Brasil e dos brasileiros de su
perar as adversidades para construir uma nação forte
e um futuro mais digno e solidário para nossa gente.

Sr. Presidente, peço aV.Exa. que autorize a di
vulgação do meüpronunciamento noprograma A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O S.R. ORLANDO DESCONSI- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vol
to a esta tribuna porque no dia de ontem a empresa
Monsanto, no Rio Grande do Sul, pUblicou no jornal
Zero Hora nota paga informando aos gaúchos que o

plantio de transgênico, de acordo com decisão de tur
ma do Tribunal Regional Federal, está proibido.

Na mesma nota, a empresa comunica aos agri
cuitores que cobrará royalties pelo uso da tecnologia
da semente, mesmo não autorizada, de alguma for
ma incitando o plantio ilegal. Mas ela não diz quanto
vai cobrar de roya/ties. Quer~mos saber se é o mes
mo percentual cobrado nos Estados Unidos. ·Quere
mos saber se essa empresa, de forma ilegal, pode co
brar roya/ties dos agricultores brasileiros.

Parece-me que 2 coisas proíbem o plantio de
transgênico no Brasil: umadécisão judicial e uma lei vo
tadapor esta Casa. A Medida Provisória nQ 113, votada
por tOdos os partidos de comum acordo, proíbe o plantio.

A empresa foi convidada pela Assembléia Legis
lativa do Rio Grande do Sul a explicar quanto cobrará e
de que forma fará a cobrança, I11<:\sse negou a dar es
clarecimentos. Quero fazer um alertar aos agricultores
gaúchos: quemincita o plantioílegal não informa quanto
eles terão de pagar de roya/ties e de que forma vão co
mercializar a produção ilegal ano que vem.

Sr. Presidente, epreocupante a ousadia da em
presa em publicar matéria paga. na imprensa e não
esclarecer como e quanto pretende cobrar.

Aqueles que defendem a liberação do plantio de
transgênico têm de ser responsabilizados também
pelas condições a 9ue vãoexpor os agricultores caso
sigam o processo legal em nosso Estado;

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação.
Está encerrada a votação.
O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CHAVES (PTB - PE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não estou
conseguindo votar pelo painel eletrônico.

Então, aCOmpanho o partido, votando "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No

bre Deputado José Chaves, o voto de V.Exa. está re
gistrado.

O SR. CEZAR SILVESTRI (PPS - PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei "não", com meu partido.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela or
dem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém não estou conseguindo votar e quero consignar
meu voto.

Sr. Presidente, acompanhei o PFL.
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Anselmo PT Não
Eduardo Valverde PT Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Total Rondônia: 3

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PUPSL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Total Roraima: 5

RORAIMA

PARÁ
Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PUPSL Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 11

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 5

AMAZONAS
Carlos Souza PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PLlPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

VOTARAM

Sim 71
Não 268
Abstenção 01
Total 340

É Rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 71

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 41/2003 EMENDA
AGLUTINATIVA Nº 71
Início Votação: 17/09/2003 17:01
Fim Votação: 17/09/200317:11
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha -16:43
Resultado da Votação
Sim 71
Não 268
Abstenção 1
Total da Votação 340
Art. 171
Total Quorum 341
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

o SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a PV - Não
palavra pela ordem. GOV. - Não

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Partido Bloco Voto
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para pedir a prorrogação da sessão, porque o tempo
se expira às 17h14min.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado Luiz Sérgio, ainda falta um pouco.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado da votação da Emen
da Aglutinativa nº 71 .
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ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Sim
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Kátia Abreu PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSC Não
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PSC Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Roberto Pessoa PUPSL Não
Vicente Arruda PSDB Não
Total Ceará: 15

PIAuí
B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
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
Múcio Sá PTB Não
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wellington Roberto PUPSL Não
Wilson Santiago PMOB Não
Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
(*) José Chaves PTB Não
André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Maurício Rands PT Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 12

(*) Votos Declarados ao Microfone Durante a Vota
ção por Impossibilidade de Registro no Sistema Ele
trônico de Votação
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ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
João Caldas PUPSL Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Heleno Silva PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Bassuma PT Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Não
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Sim
Total Bahia: 23

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Mota PUPSL Não
Carlos Wilfian PSC Não
César Medeiros PT Não

Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
lbrahim Abi-Ackel PP Não
Ivo José PT Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PUPSL Não

José Militão PTB Não

Júlio Delgado PPS Não

Lael Varella PFL Abstenção

Leonardo Mattos PV Não

Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PUPSL Não

Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PUPSL Não

Mário Heringer PDT Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim

Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não

Paulo Delgado PT Não
Roberto Brant PFL Sim

Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não

Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 40

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTB Não
Neucimar Fraga PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 7
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RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PTNão
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
ItamarSerpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
JandiraFeghali pedoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSl Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Josias Quinta:! PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria lucia PMDB Não
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Borhier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó·PSDB Não
Reinaldo Betão Pl PUPSl Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Màia PFL Sim
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

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 Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSl Não
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PTNão
Dimas Ramalho PPS Não

Dr. Hélio PDT Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Gilberto Nascimento rMDB Não
Iara Bernardi PTNão
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad ·PCdoB Não
João Ba.tista 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
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFl Sim
luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Mariângela Duarte PT Não
Nelson Márquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vicente Cascione· PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman·PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 47

MATO GROSSO
Carlos Abicalíl PT Não
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL Sim
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu FHíppelli PMDB Não
Wasny de Roure PTNão
Total Distrito Federal: 5
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB Sim
João Campos PSOB Sim
Leandro Vilela PMOB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMOB Não
Professora Raquel Teixeira PSOB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Sim
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim
Alex Canziani PTB Não
André Zacharow POT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PL/PSL Não
Colombo PT Não
Oilceu Sperafico PP Não
Or. Rosinha PT Não
Ora. Clair PT Não
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMOB Não
Hermes Parcianello PMOB Não
Iris Simões PTB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Max Rosenmann PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Oliveira Filho PL PL/PSL Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 23

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
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
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Não
Total Santa Catarina: 13

RiO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Não
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 19

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, quero fazer apenas um registro acer
ca da última votação. Votamos também a desonera
ção da folha de salários, fazendo com que a COFINS
incidisse apenas sobre a receita. Dessa forma, essa
emenda é indutora da geração de empregos.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 48029

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No

bre Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, fica re
gistrada aposição de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesas as Emendas Aglutinativas nºs 70 e 63:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 70

Fusão da emenda nº 169 apresentada à Comis
são especial e nº 27 (Aglutinativa Global), de
02/09/03.

A Emenda Aglutinativa Global nº 27, passa a vi
gorar com as seguintes alterações:

"Art. 239 ..
§ 15. Pertence aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios o produto da arre
cadação das contribuições previstas neste
artigo, devidas por eles, suas autarquias e
fundações, distribuídos segundo os critérios
fixados na lei de que trata o art. 159, 111.

.......................................................(NR)

Justificação

A emenda aglutinativa em questão objetiva dar
destinação específica às contribuições de que trata o
art. 239.

Sala das Sessões, de de 2003. - Assina: Rodrigo
Maia, Vice-Líder do PFL.

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 63

Emendas objeto da fusão: nº 233 e nº 169
Acrescente-se ao art. 239 da Constituição Fe

deral o seguinte parágrafo:

"Art. 239 .
§ É vedada a cobrança das contribui

ções de que trata o caput dos Estados, do
Distirto Federal e dos Municípios, inclusive
das Autarquias e Fundações instituídas e
mantidas pelo poder público. (NR)"

Justificação

A emenda aglutinativa em questão objetiva pre
servar as intençõesdas duas emendas originais, pois
estabelece a imunidade dos Estados, Distrito Federal
e Municípios à cobrança do PASEP.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Assina: Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - As
Emendas Aglutinaiivas nº 70 e nº 63 não foram aco
lhidas pela Mesa, pelas razões expostas:

A Emenda Aglutinativa nº 70 não foi acolhida,
como prevê a justificação:

"Há erro, provavelmente, na menção,
pela emenda em foco, de § 15 do art. 239,
da CF, quando a intenção seria, provavel
mente, de prever § 5º, previsto, aliás, na
emenda de suporte, nº CE-169.

Na emenda de suporte está proposta,
em dispositivo com os algarismos mencio
nados, a destinação do P/S/PASEP, devido
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios,
suas autarquias e fundações, para custeio
do regime próprio de previdência de seus
seNidores.

ObseNe-se que tal matéria encon
tra-se inteiramente ausente na emenda
aglutinativa nº 27, assim como na PEC origi
nai e respectivos substitutivos aprovados.

Não está evidente, na construção ofe
recida, nenhum exercício de aglutinação.

Ainda que se quisesse praticar indul
gência no sentido de reconhecer, nessa
construção, uma aglutinação que não se
consegue perceber, na ponte sugerida pelo
texto da emenda em foco com o art. 159, 11/,
na redação adotada pela emenda aglutinati
va nº 27, é forçoso reconhecer que a aproxi
mação revela-se impraticável, uma vez que
este último dispositivo, pertinente à distribui
ção da CIDE-combustíveis para o financia
mento de programas da infra-estrutura de
transportes (art. 177, § 4º, 1/, "c", da CF, re
ferido no mencionado art. 159, 11/), é inteira
mente impertinente como critério de distribu
ição do PASEP, caracterizando inadmissível
desvirtuamento dessa contribuição.

Por fim, está claro que tal' critério de
distribuição extrapola o conteúdo da emen
da de suporte".

A Emenda Aglutinativa nº 63 não foi acolhida,
como prevê a justificação:

'~ emenda em foco pretende incluir,
no art. 239 da CF, vedação à cobrança do
PASEP, pela União, dos Estados, Distrito
Federal, Municípios e respectivas autarqui
as e fundações.

A emenda aglutinativa nº 27, bem
como a PEC original e seus substitutivos
aprovados, passam ao largo dessa matéria.



"Verifica-se, no caso, exercício perti
nente de aglutinação, isto é, de transação
tendente à aproximação do objeto, que se
trata, no caso, do § 1º do art. 76 do ADCT,
com as redações oferecidas pela emenda
aglutinativa nº 27 e a emenda de suporte nº
CE-169.

Para esse efeito torna-se irrelevante
verificar se, no caso, o objetivo declarado,
de evitar a redução da base de cálculo da
distribuição da CIDE - combustíveis, estaria
ou não eficazmente assegurado".

da?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT, Deputado Álvaro Dias?

Portanto, tem procedimento, está acolhida.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação a Emenda Aglutinativa nº 64.
Vamos ouvir a orientação das bancadas.
Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz?
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, faltam pou
cos segundos para o término do prazo da sessão. Po
demos prorrogá-Ia e assim não teremos de abrir outro
painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica
prorrogada a sessão por 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA, Deputado Amauri Robledo
Gasques?

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o PRONA vota "sim".

(Manifestação do Plenário.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

posso falar assim, porque hoje o Deputado Luiz Sér
gio almoçou comigo.

Como vota o PCdoB, Deputado Daniel Almei-

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 64

"Art. 76 .
§ 1º. O disposto no caput deste artigo

não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municí
pios na forma dos arts. 153, § 5º,0 157, I;
158, I e /I e 159 da Constituição, bem como
a base de cálculo das destinações a que se
refere o art. 159.

.....................................................(NR)"
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As emendas invocadas como suporte, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
nº CE-233 e CE-169, propõem redações al- Emenda Aglutinativa nº 64 foi acolhida, pelas razões
ternativas para o art. 239, § 5º da CF, suge- expostas:
rindo, a primeira, que as contribuições des
se artigo possam ter alíquotas diferenciadas
por setor econômico e em razão da utiliza
ção de mão-de-obra e sejam não-cumulati
vas, e, a segunda, que o PASEP devido pe
los entes acima mencionados seja destina
do ao custeio do regime próprio de previ
dência de seus servidores.

O princípio da vedação de cobrança,
ou imunidade, propugnada pela emenda em
foco, não existe evidentemente em nenhu
ma das emendas de suporte invocadas,
configurando-se portanto inovação, emenda
modificativa, emenda aditiva, desprovida de
suporte, inadmissível na presente fase do
processo legislativo.

Não se vislumbra, na emenda em foco,
qualquer exercício aglutinativo".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passamos, portanto, à Emenda Aglutinativa nº 64.

Fusão da emenda nº 169 apresentada à Comis
são Especial e nº 27 (Aglutinativa Global), de
02/09/03.

Acrescente-se ao art. 76 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, alterado pela
Emenda Aglutinativa Global nº 27, o seguinte § 1º:

Justificação

A emenda aglutinativa em questão objetiva reti
rar os recursos da CIDE da desvinculação dos recur
sos da União. A permanecer a forma atual da emenda
aglutinativa do relator (nº 27), a CIDE dos combustí
veis teria sua base de cálculo - para fins de transfe
rência a estados - diminuída em 20%.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.
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o SR. ÁLVARO DIAS (PDT - RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"nãd'.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
o PSB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado Geraldo Thadeu?

O SR. GERALDO THADEU (PPS-MG. Pela or
dem.Sem revisão do orador.) - O PPS vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como votam o PL e o PSL, Deputado Almir?

O SR. ALMIR MOURA (Bloco/Pl-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamentar
PUPSL vota "não", Sr. Presidente.

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 Par
tido Progressista vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Corno vota o PTB, Deputado Nelson Marquezelli?

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB, Deputado Antonio Carlos Men
des Thame?

OSR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, essa emenda tem estratégica impor
tância para Estados e Municípios, a qual não pode
deixar de ser registrada. A nova redação é no sentido
de não reduzir a base de cálculo do Fundo de Partici
paçãodos Estados e do Fundo de Participação dos
Municípios em decorrência da prorrogação da DRU 
Desvinculação de Receitas da União.

Sem essa emenda, desvinculando-se a aplica
çãodos recursos, desvincula-se também a obrigatori
edade de repasse dos recursos. Portanto, mantém-se
aquilo que está· previsto, ou seja, percentagem do
que é arrecadado teráde ser distribuída ao FPE e ao
FPM.

A emenda também objetiva retirar recursos da
CIDE e da Desvinculação de Receitas da União. Por
quê? Os recursos da CIDE são carimbados, desti
nam-se à recuperação de estradas, embora não se
jam só para a recuperação de estradas como um fim
em si mesmo. Recuperar rodovias é um meio de dimi
nuir acidentes, de melhorar o escoamento da produ
ção, de ampliar a área viável para fornecimento de
matéria-prima para agroindústrias. Em suma, para
aumentar receita, renda e empregos. Daí a importân
cia de votarmos "sim" à Emenda Aglutinativa nº 64.

É esse o encaminhamehto do PSD8.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

PSDB vota?
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME

Vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PFL, DepufadoJosé Rocha.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL en
tende que essa emenda aglutinativa impede que o
percentual da CIDE distribuído para os Estados seja
diminuído de 25% para·20%. Assim, estaríamos pro
tegendo Estados e Municípios, destinando-lhes maio
res recLlrsos - e essa foi a luta do PFL durante toda a
discusSão nesta Casa. A Emenda Aglutinativa nº 27
retira recursos de Estados e Municípios quando per
mite que a CIDE seja integrada à DRU - Desvincula
ção de Receitas da União.

Portanto, somos pela aprovação dessa emenda
aglutinativa para protegermos mais ainda os Estados
e Municípios brasile.iros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PFL vota "sim", Deplltado.José Rocha?

O SR. JOSÉ ROCI-iA- Vota "sim".
OSA. OSMARSERRAGLIO (PMDB - PRo Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a in
terpretação da norma é diferente da exposta há pou
co, porque a partilha ~ão é sobre o produto da CIDE,
é sobre o total, a desvinculação é sobre a receita do
Governo Federal. Por isso, o PMDB encaminha o
voto "não".

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT -SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a li
derança do Governo \lota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
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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. 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, Sras.
e Srs. Deputados, essa onda de prisões, de ameaças
e de intimidações contra os trabalhadores rurais que
lutam pela reforma agrária é inaceitável.

A prisão de José Rainha e de sua esposa, Dio
linda, com as características de que se reveste de
querer transformá-los em bandidos, colocando-os em
prisões junto com criminosos famosos, é inadmissí
vel.

Ainda há setores da sociedade brasileira, inclu
sive do Poder Judiciário, que querem tratar os movi
mentos sociais, particularmente os que lutam pela re
forma agrária, como criminosos.

Não podemos aceitar isso. A luta pela reforma
agrária, Sr. Presidente, é histórica e democrática.
Portanto, o simbolismo das prisões de José Rainha e
de sua esposa, Diolinda, fere a consciência democrá
tica e popular do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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, Sras.
e Srs. Deputados, saúdo os missionários e pastores
que se encontram em Brasília, o Deputado Pastor Pe
dro Ribeiro, coordenador da 1ª Amostra de Missões
Transculturais, que se configura em importante expe
riência, e a Frente Parlamentar Evangélica, coorde
nada pelo Deputado Adelor Vieira, de Santa Catarina.
Este trabalho, com certeza, será permanente.

Os que não foram aos estandes das Missões
Transculturais devem ir conhecer um pouco o que os
missionários têm feito em vários países e sua contri
buição para a transformação da vida das pessoas.

Saúdo especialmente o Pastor Paulo Júnior,
missionário que está fazendo trabalho na Igreja Sal
da Terra. Passou muitos anos em Uberlândia e hoje
se encontra em Goiânia.

Cumprimento os participantes desta exposição
e convido todos para a sessão solene que será reali
zada amanhã pelo Dia Nacional de Missões Transcul
turais.

Parabenizo os coordenadores e aqueles que
desenvolvem este trabalho e o de levar missões a to
dos os que precisam.

Muito obrigado.
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, aproveito o quase encerramento do primeiro turno
da reforma tributária para cumprimentar V.Exa., a
Mesa Diretora, as Lideranças de todos os partidos e o
nobre companheiro Líder do Governo nesta Casa.
Estamos dando um exemplo de disciplina e sacrifício
em nome de rápida mudança do Brasil.

Sr. Presidente, editoriais e matérias divulgadas
pelos jornais nos últimos dias noticiaram que muitos
Estados e Municípios infelizmente não estão aplican
do verbas federais repassadas. Fiquei espantada
com o que os jornais divulgaram ontem sobre os pre
sídios em São Paulo. Como o Estado de São Paulo
pode perder 300 milhões do repasse do Governo Fe
deral para a construção de presídios, já autorizado e
feito, por não ter apenas 26% das obras concluídas?

Não é possível que São Paulo, cujos presídios
são verdadeiros caldeirões de desespero, se dê ao
luxo de correr o risco de perder 300 milhões de reais
de repasse do Governo Federal.

Na hora em que votamos a reforma tributária,
também é necessário que entes federados e Municí
pios tenham extrema responsabilidade com os repas
ses de verbas que estão sendo feitos pelo Governo
Federal.

Quem leu os jornais na última semana ficou es
pantado de encontrar artigos sobre desvios de verbas
do FUNDEF, da merenda escolar, da educação das
crianças. Agora, vem a notícia de que São Paulo
pode perder 300 milhões de reais, porque não tem
26% das obras dos presídios realizadas.

Deixo o alerta.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação.
O SR. LlNCOLN PORTELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
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(João Paulo Cunha) -O SR. PRESIDENTE
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, meu voto não foi registrado. Estou tentando votar.
Um minuto, por favor.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está encerrada a votação da Emenda Aglutinativa nº
64. Vou proclamar o resultado

VOTARAM

S~ ro
Não 281
Abstenção 01
Total 358

É Rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 64.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : PEC Nº 41/2003 - EMENDA
AGLUTINATIVA Nº 64
Início Votação: 17/09/200317:18
Fim Votação: 17/09/2003 17:26
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha -16:43
Resultado da Votação
Sim 76
Não 281
Abstenção 1
Total da Votação 358
Art.171
Total Quorum 359
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
GOV.-Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 7

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PUPSL Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 11

AMAZONAS

Carlos Souza PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PUPSL Não
Total Rondônia: 5

I!
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ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
lico Bronzeado PT Não
Total Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSC Não
Total Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
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
Pedro Novais PMDB Não
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 13

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não

Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará: 16

PIAuí

Átila Ura PSDB Sim
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Lavoisier Maia PSB Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
José Chaves PTB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
Maurício Rands PT Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Pedro Corrêa PP Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 13
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ALAGOAS

Benedito de Ura PP Não
João Caldas PUPSL Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Mendonça.Prado PFL Sim
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Gerson GabrieUi PFL Sim

Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Sim

João Almeida PSDB Sim
João Leão PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Araújo PFL Sim

José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSD8 Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Hassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Não
Nelson Pellegrino PT Não
Pedro lrujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Sim
Walter Pinheiro PT Não
Ze/inda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 28

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Mota PUPSL Não
Carlos Willian PSC Não
César Medeiros PI Não
Gleuber Carneiro PFL Não
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
João Magalhães PTS Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PUPSL Não
Jósé Militão PTB Não
Júlio De/gado PPS Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria. do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMD8 Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim
OdairPTNão
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Roberto Brant PFL Sim
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB.Não
Virgflio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 37

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTS Não
Neucimar Fraga PUPSL Não
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Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 10

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 Sim
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Paes PSDS Sim
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PMDB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Moreira Franco PMOB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

Aldo Rebelo pedoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim

Bispo Wanderval PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Sim
Cláudio Magrão PPS Não
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Hélio PDT Não
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 PCdoS 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
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
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vadão Gomes PP Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 51
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MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Welinton Fagundes PLlPSL Não
Total Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PUPSL Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDB Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Carlos Alberto Leréia 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
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Roberto Balestra PP Não
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Sim
Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Murilo Zauith PFL Sim
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PLlPSL Não
Colombo PT Não
Dilceu Sperafico PP Não
Dr. Rosinha PT Não
Dra. Clair PT Não

Giacobo PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Não
lris Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Oliveira Filho PLlPSL Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Não
Total Paraná: 23

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
João Matos PMD8 Não
João Pizzolatti PP Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Vignatti PT Não
Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Não
Darcísio Perondi PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Não
Érico Ribeiro PP Sim
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Abstenção
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PT8 Não
Paulo Gouvêa PL PLlPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
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Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 22

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a Mesa a Emenda Aglutinativa nº 75:

EMENDA AGLUTINATIVA W! 75

Emendas objeto de fusão: Emenda Aglutinativa
nº 27 e Emenda nº 384

A Emenda Aglutinativa nº 27, passa, no disposi
tivo referenciado, a ter a seguinte redação:

Art. 91 .
§ 2º. Até a data referida no caput deste

artigo, a alíquota da contribuição de que tra
ta o art. 84 deste Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias será de trinta e oito
centésimos, facultado ao Senado Federal
reduzi-Ia ou restabelecê-Ia, total ou parcíal
mente, até o limite fixado nesse artigo.

Justificação

A presente emenda aglutinativa tem o objetivo
de permitir ao Senado Federal reduzir a alíquota da
CPMF.

Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Emenda Aglutinativa nº 75 não foi acolhida porque não
se vislumbra nela nenhum exercício legítimo de agluti
nação, e sim de inovação, que extrapola o conteúdo
das emendas de suporte à emenda aglutinativa:

"A emenda em foco pretende, acres
centar, ao § 2º do art. 91 da Emenda Agluti
nativa nº 27, a faculdade de o Senado Fe
deral reduzir ou restabelecer, total ou parci
almente, a alíquota de 0,38% ali prevista
para a CPMF.

Cabe observar que a PEC Nº 41, origi
nalmente, previa a criação de uma nova
CMF permanente, em substituição à atual
CPMF, sobrevivendo esta, com a alíquota
fixa de 0,38%, até a criação daquela, facul
tada, em relação àquela, isto é, à nova
CMF, ao Poder Executivo, reduzir ou resta
belecer a alíquota.

Tais disposições estão reproduzidas
no texto da emenda invocada como suporte,
nº CE-384, onde, nas redações oferecídas,
respectivamente, ao art. 93 do ADCT e ao
art. 195, IV e § 14, I da CF, a alíquota do

CPMF permanece fixa em 0,38% e a alíquo
ta da hipotética CMF pode ser reduzida ou
restabelecida pelo Poder Executivo.

Mas a emenda aglutinativa nº 27 pror
rogou a CPMF, com alíquota fixa de 0,38%,
desaparecendo, ali, a hipótese de criação
de uma CMF, e a faculdade de o Poder
Executivo reduzir ou restabelecer a alíquota.

Esta claro que não existe, portanto,
nem na emenda aglutinativa nº 27, nem na
emenda de suporte, nenhum fundamento
para a previsão preconizada na emenda em
foco, de o Senado Federal reduzir ou resta
belecer alíquotas. A competência do Sena
do para estabelecer alíquotas do ICMS,
existente em ambas, nada tem a ver com a
matéria em foco, restrita à CPMF.

Não se vislumbra, portanto, na emen
da em foco, nenhum exercício legítimo de
aglutinação, e, sim, claramente, inovação,
que extrapola o conteúdo das emendas de
suporte",

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Emenda Aglutinativa nº 68, acolhida.

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, essa é a úl
tima?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Essa emenda é a última, mas teremos uma sessão
extraordinária para votar 2 acordos e algumas matéri
as urgentes.

Solicito aos Srs. Deputados que fiquem no ple
nário. Amanhã não teremos painel, então, para esgo
tarmos a pauta de hoje, é importante que as Sras. e
os Srs. Deputados permaneçam no plenário, para po
dermos também votar 2 acordos muito importantes
para o Brasil.

O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não conse
gui registrar meu voto. Na votação anterior, votei com
meu partido.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aproveite, Deputado, para fazer o comunicado que
V.Exa. deseja.

O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, quero co
municar a V.Exa. e à Casa que dei entrada, há pouco,
para debate na Câmara, a proposta relativa a altera
ção na Gonstituiyão do Brasil, de forma a permitir a in
corporação a.0 sistema jurídico de normas transnacio
nais, por intermédio de tratados e acordos, inclusive
com eleição direta - certamente, se possível, em
2006 - deParlamentar latino-arnericano representan
te do País.

Iguálmente, Sr. Presidente, dei entrada a indica
ção ao Presidente ~uiz Inácio Lula da Silva em que su
giro consulta ao Tribunal de Justiça de Haia. sobre os
princípios legais das dívidas externas brasileira e lati
no-americana. A base dessa consulta é decisão recen
te do Parlamento da. Itália que transformou em lei a ne
cessidade de o Tribunal de Haia se pronunciar sobre a
legalidade da dívida externa latino-americana.

É dessas 2 proposições quedou conhecimento
a V.Exa.eàCasa.

Muito obriga.do.
O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a Mesa Ernenda Aglutinativanº 68:

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 68

Emendas objeto da fusão: 384 com Emenda
Aglutinativà nº 27 apresentadas perante a Comissão
Especial. .

Acrescente-se à Emenda Aglutinativa nº 27, as
seguintes alterações:

"Art. 91 .
§ 3º. Será concedido crédito de trinta

por cento do valor pago a título da contribui
ção de que trata este artigo, para compen
sação como impostode que trata o art. 153,
11I.

Justificação

As emendas aglutinatívas oura propostas , vi
sam a estabelecer mecanismo de compensação dos
valores pagos a título de CPMF.

Sala das Sessões, de de 2003. - Assina: Ro
drigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Emenda Aglutinativa nº 68 foi acolhida, pelas razões
expostas:

"A emenda em foco pretende acrescentar § 3º
ao art. 91 do ADCT, com a redação oferecida pela
Emenda Aglutinativa nº 27, que trata da CPMF, para

permitir compensação parcial da CPMFcomo Impos
to sobre a Renda.

Verifica-se, no caso, exercício agluti
nativo válido, com suporte no art. 195, § 14,
11I, da Constituição Federal, na redação ofe
recida pela Emenda de Suporte nº CE-384.

Vale observar que a apropriação do
texto da emerida de suporte se fez com re
produçã.o do mesmo erta ali contido, a saber,
a menção ao art. 153 da Constituição Fede
ral, que trata do Imposto de Exportação, ao
invés do art. 153, /11, relativo ao .Imposto so
bre a Renda; ficando clara a intenção, no en
tanto, em vista da referência nO texto da
emenda de suporte à declaração anual, de
que· só é objeto o Imposto sobre a Renda,
mesmo porque a compensação com o
Imposto .sobie ~xp()rtações .não faria ne
nhum sentido, tudo isso não prejudicando o
legítimo exercício aglutinativo proposto".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação a Emenda nº 68.

Como vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PV vota "não", Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
"Não".

Como vota o PRONA, Deputado Amauri Roble
do Gasques?

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
O PRONA vota" sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.

Como vota o PCdoB, Deputado Daniel Almei-
da?

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quere
mos saudar V.Exa. e esta Casa. Estamos concluindo o
primeiro turno da votação da reforma tributária.

E, mesmo com o discurso do PSDB e do PFL,
que supostamente defendiam os Municípios, quem
está propondo a divisão dos recursos da CIDE para
os Estados e para os Municípios é o Governo Lula, é
esta Casa, com a proposta de reforma tributária.

O PCdoB vota "não", para rnanter o texto, contra
a emenda.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PDT, Deputado Manato?
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O SR. MANATO (PDT - ES. Pela ordem. Sem idade, apoiamos a emenda, com o objetivo de melho-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota rar a contribuição enquanto existir.
"não". O PSDB vota "sim" à emenda proposta pelo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - PFL.
Obrigado. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Como voto o PSB? Como vota o PFL, Deputado Claudio Cajado?
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES. O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or-

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSB vota demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
"não", Sr. Presidente. chama a atenção dos Srs. Parlamentares no sentido

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - de mostrar que a proposta é absolutamente relevan-
Como vota o PPS? te, primeiramente porque se pretende fazer com que

O SR. NELSON PROENÇA (PPS - RS. Pela or- haja compensação da cobrança da CPMF no Imposto
demo Sem revisão do orador.) - O PPS vota "não", Sr. de Renda, por entendermos tratar-se de tributação
Presidente. cumulativa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Por outro lado, Sr. Presidente, estamos em con-
Como vota o Bloco PUPSL, Deputado João Paulo sonância com o histórico discurso do PT, que sempre
Gomes da Silva? defendeu a CPMF como imposto regulatório.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo- Nesse sentido, é importante que todos os contri-
co/PL - MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - buintes que fazem ajuste anual na declaração de
Sr. Presidente, o Bloco PUPSL fecha com chave de Imposto de Renda possam ser compensados pelo
ouro sua participação na votação em primeiro turno que pagam e que a sanha arrecadatória do Fisco inci-
dessa reforma votando "não". Aproveitamos esta da sobre os que não declaram o Imposto.
oportunidade para cumprimentar a Mesa pela condu- Sr. Presidente, queremos que a CPMF continue
ção de sua base. apenas para regular o desvio de pagamento dos tribu-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - tos federais. Se aprovarmos essa emenda, estaremos
Como vota o PP, Deputado Ronivon Santiago? contribuindo principalmente com a classe trabalhadora,

O SR. RONIVON SANTIAGO (PP-AC. Pela or- assalariada, que recebe seus pagamentos em institui-
demo Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. ções financeiras, para que não tenha de diminuir seu
Presidente. salário com mais um aumento da carga tributária. Pedi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - mos a atenção dos Srs. Deputados para desonerarmos
Como vota o PTB? o salário dos trabalhadores, principalmente o dos funci-

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or- onários públicos. Com essa compensação, poderão ter
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB minorado em parcela significativa o pagamento de im-
encaminha o voto "não". postos diretamente de seu salário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Portanto, o PFL encaminha o voto "sim" e pede
Como vota o PSDB, Deputado Walter Feldman? às Sras. e aos Srs. Deputados que nos acompanhem

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Pela na votação dessa emenda, extremamente importante.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
CPMF, contribuição de baixa qualidade, inicialmente palavra pela ordem.
criada para suprir deficiências financeiras da área da O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
saúde e, posteriormente, destinada ao ajuste fiscal e Tem V.Exa. a palavra.
que contribuiu para a própria Lei de Responsabilida- O SR. JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.
de Fiscal, ainda deverá ser mantida por curto período, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
com a devida redução até 0,08%. anterior, votei "sim". Meu voto não está registrado no

Enquanto isso não ocorre, nós, do PSDB - e painel.
acredito que também os Parlamentares do PFL -, O SR. OSMAR SERRAGLlO - Sr. Presidente,
queremos agregar qualidade à CPMF. Esse é o obje- peço a palavra pela ordem.
tivo da emenda. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Exatamente por isso, para reduzir seu caráter Tem V.Exa. a palavra.
cumulativo, pois grande parte da sociedade, particu- O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela
larmente do setor produtivo, é contrária à sua continu- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es-
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tamos tratando de 2 situações regulatórias, o Imposto
de Exportação e á CPMF, cada um desses tributos
com objetivos regulatórios diferentes. Assim, é evi
dente a confusão que ocorre ao se pretender incidir
um tributo regulatório sobre o outro.

Portanto, o PMDB encaminha contrariamente e
vota "não" à proposta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr.. Presidente, aproveito
este momento em que estamOS concluindo a votação
da reforma da Previdência para parabenizar V.Exa.
pela forma como, auxiliado pelo Vice-Presidente Ino
cêncio Oliveira, conduziu os trabalhos. Juntamente
com as Lideranças partidárias, principalmente da
base do Governo, V.Exas.permitiram que, num curto
espaço de tempo, esta Casa pudesse votar 2 impor
tantes reformas para o desenvolvimento do País, cor
respondendo àquilo que a sociedade estava a exigir
do Brasil: as mudanças propostas pelo Presidente
Lula.

Dessa forma, encaminhamos o voto "não", por
que somos a favor do conteúdo original da proposta
aprovada por este Plenário.

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.) - Sr. Presidente, pa
rabenizo, em primeiro lugar, este homem que está
aqui, do meu lado, Deputado Virgílio Guimarães, nos
so Relator, pelo maravilhoso trabalho que desempe
nhou, no decorrer de todo esse período, e também
V.Exa., que nos tem presidido e conduzido as 3 vota
ções, os 2 turnos da reforma previdenciária e o prime
iro turno da reforma tributária.

Rendo minhas homenagens a V.Exa., Sr. Presi
dente, e também a cada Deputada e Deputado que
conosco ficou madrugadas adentro para que pudés
semos chegar a este momento, a cada Líder da nos
sa base aliada, pelo esforço, pelo empenho maravi
lhoso que tiveram nesse período.

Cumprimento também os Deputados do PSDB
e do PFL, que compreenderam a importância das re
formas e conosco têm acompanhado os trabalhos e
votado as matérias em pauta para o bem do Brasil.

O Governo vota "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que to-

mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Enquanto os Deputados votam, vamos ouvir o Depu
tado Ronaldo Vasconcellos.

O SR.RONALDO VASCONCELLOS (PTB 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, por questão de justiça
e solidariedade, desejo hipotecar apoio ao competen
te trabalho desenvolvido pela· Diretora de Turismo,
Negócios e Eventos da EMBRATUR, Ora. Jeanine Pi
res, que viaja pelo País e para fora dele, sempre com
a intenção dê captar eventos para o Brasil.

Ao lado do Vice-Presidente da Comissão de Tu
rismo e Desporto, Deputado Josué Bengtson,a referi
da Diretora está realizando um trabalho inteligente
competente e presente no setor de turismo.

Se ela tem que viajar para captar eventos, aca
ba tendo despesas, o que é normal na vida pública.

Consultei nosso· Ministro do Turismo, Walfrido
dos Mares Guia, que elogiou o trabalho da sua Direto
ra. Torno público o presente registro e lembro que a
indicação da Ora. Jeanine Pires não foi política nem
partidária, mas sim porqUe ela uma pessoa reconhe
cida no setor doturisrno.

Registro, mais.uma vez, a demonstração de res
peito público ao trabalho que a Ora. Jeanine está rea
lizando à frenteda Diretoria de Turismo, Negócio e
Eventos da EMBRATUR.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR.· PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Insisto para que os Deputados e as Deputadas fi
quem em plenário, porque vamos encerrar esta ses
são e abrir outra, extraordinária. Depois de registrar a
presença, os Deputado podem se retirar do plenário.
Mas enquanto isso não ocorre, solicito aos Srs. Depu
tados que permaneçam em plenário, condição para
que amanhã não hajasessão deliberativa.

O SR. MAURO PASSOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa.apalavra.

O SR. MAURO PASSOS (PT - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na sessão de ontem, em duas oportuni
dades, informei a esta Casa que se realizaria no dia



VOTARAM:

Sim 86
Não 301
Abstenção 00
Total 387

É Rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 68.

EMENDA

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição - PEC Nº 41/2003 
AGLUTINATIVA Nº 68
Início Votação: 17/09/2003 17:37
Fim Votação: 17/09/2003 17:45
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 16:43
Resultado da Votação
Sim 86
Não 301
Total da Votação 387
Art. 171
Total Quorum 388
Orientação
PT - Não
PMDB- Não
PFL- Sim
PSDB-Sím
PTB- Não
PP - Não
PUPSL-Não
PPS- Não
PSB-Não
PDT -Não
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de hoje, na Comissão de Minas e Energia, audiência O SR. JOSÉ CHAVES (PTB - PE. Pela ordem.
pública para discutir a participação do BNDES na pri- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, continuo
vatização da ELETROPAULO/AES. sem conseguir digitar meu voto. Acompanho o parti-

Essa audiência, que se revestiu da maior impor- do. Voto "não".
tância - foram 5 horas de debates, com a presença O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Sem
do Presidente do BNDES, o Prof. Carlos Lessa, do revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas outras vota-
Presidente da AES, o Dr. Eduardo Bernini, que assu- ções, votei com o PT.
miu há duas semanas, do Presidente da BOVESPA, O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela or-
o Dr. Raymundo Magliano Filho, e do Presidente da demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só
Comissão de Valores Imobiliários, o Dr. Luiz Cantidia- quero comunicar a V.Exa., para efeito administrativo,
no - foi uma oportunidade ímpar para que nós tomás- que nas votações anteriores acompanhamos a orien-
semos conhecimento dos episódios que envolveram tação do PSDB.
tanto as tratativas do BNDES com a AES quanto a atí- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va-
pica movimentação na Bolsa de Valores às vésperas mos encerrar a votação. (Manifestação no plenário.)
do acordo tratado, fato, para a nossa surpresa, confir- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
mado pelo Presidente do BNDES e pelo Presidente Está encerrada a votação.
da Comissão de Valores Mobiliários, o Sr. Luiz Leo- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
nardo Cantidiano, que acompanha pari passu tudo Anuncio o resultado:
que se passa na bolsa de valores.

Pelo que ouvimos dessas 2 autoridades, há for
tes indícios de vazamento de informações, a ponto de
na véspera do anúncio do acordo BNDES/AES, no
dia 12 de setembro, segundo os dados oficiais, as
ações da ELETROPAULOterem subido 13%. Histori
camente, não passam de uma ou duas centenas as
negociações na Bolsa envolvendo ações da
ELETROPAULO, mas naquele dia foram mais de
500, num claro sinal de que houve realmente vaza
mento, informação privilegiada, o que permitiu que al
guns poucos arrebatassem com certeza alguns mi
lhões de reais.

Essas informações, Sras. e Srs. Deputados,
são da maior importância, e vêm confirmar aquilo que
há muito vínhamos dizendo nesta Casa: há necessi
dade urgente de se abrir uma CPI para averiguar to
das as tratativas havidas durante o processo de priva
tização envolvendo as empresas do setor elétrico e o
BNDES.

Cabe, Srs. Deputados, às vésperas de uma vo
tação importante, como é o caso da reforma tributária,
também voltarmos o nosso olhar para um negócio
que envolve quase R$9 bilhões. Com todo o avanço
que vai haver com essa reforma, não podemos deixar
de olhar os negócios que estão sendo fechados com
o dinheiro público, deslocando bilhões e bilhões de
reais para esses grupos privados internacionais que
vêm para cá e apropriam-se das nossas estatais.

O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.
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PCdoB- Não
PRONA-Sim
PV -Não
GOV. -Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PUPSL Não
FranC:isco·Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 6

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 PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá PT Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 13

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
TotàlRondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Não
Eduardo Gomes PSDB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSC Não
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
Costa Ferreira PSC Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Novais PMDB Não
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Não
Washington LuiZ: PT Não
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Sim
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João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 17

PIAuí

Átila Ura PSDB Sim
B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB 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
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO

(*) José Chaves PTB Não
André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Não
Luiz Piauhylino PTB Não
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
Roberto Magalhães PTB Não
Severino Cavalcanti PP Não
Total Pernambuco: 16

(*) Votos Declarados ao Microfone Durante a Votação por Impos
sibilidade de Registro no Sistema Eletrônico de Votação

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
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Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 32

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSC Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
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 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 PLPUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro topes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romeu Queiroz PTS Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Total Minas Gerais: 39

EspíRITO SANTO

FelJ Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTS Não
Manato PDT Não
Marcus Vicente PTB Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Siscaia 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 Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Solsonaro PTB Sim
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Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PMDB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Não
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
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

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 Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Sim
Cláudio Magrão PPS Não
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas 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
Mariângela Duarte PT Não
Michel Temer PMDB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vadão Gomes PP Não
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Vanderiei Assis PRONA Sim
Vicente Cascíone PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Sim
Total São Paulo: 54

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 6
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GOIÁS

João Campos PSOB Sim
Leandro Vilela PMOB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittentourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro ChavesPMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Roberto Balestra PP Não
Rona.ldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Junior PP Não
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PT8 Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Murilo Zauith PFL Sim
Vander Loubet PT Não
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSD8 Sim
Alex Canziani PTB Não
André Zacharow POT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Dilceu Spetafico PP Não
Ora.Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PLPUPSL Não
Gustavo Fruet PMOB Não
Hermes ParcianeUo PM08 Não
JoséBorba PMOB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSD8 Sim
Max Rosenmann PMOB Não
MoacirMichelettoPM08 Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMOB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Senaglio PMOB Não
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Não

Takayama PMOB Não
Total Paraná: 25

SANTA CATARINA

Adelor Vieira.PMDB Não
Carlito Metss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti pp.Não
Jorge 8beira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Paulo Afonso PMOB Não
PauloBauer PFL Sim
Serafirn VenzonPSDB Sim
Vignatti PT Não
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu CoUares POT Não
Ary Vanazzi PTNão
Oarcísio Perondi PMOB Não
Eliseu Padilha PMOB Sim
Enio BacciPOT Não
Érico Ribeiro PP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMOB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeito Filho·PMOB Não
Milton Cardias PTa Não
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Oesconsi PT Não
Osvaldo 8iolchi PMOB Não
Pastor Reinaldo PTS Não
Paulo Gouvêa PL PLlPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Veda Crusius PSOB Sim
TotaIFlio.Gra.nde c1o·.SUI: 23

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Matéria Retoma à Comissão Especial para a
Redação Do Vencido. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica
convocada reunião da Comissão Especial hoje, às
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19h, no Plenário 13, para se elaborar a redação do Sr. Presidente, devo também agradecer à Lide-
vencido. rança do PSDB, ao Deputado Jutahy Junior. O pro-

a SR. TADEU FILlPPELLI - Sr. Presidente, cesso de negociação envolveu reciprocidade, renún-
peço a palavra pela ordem. cia de aspirações do PSDB e também concessões

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - por parte da base do Governo.
Tem V.Exa. a palavra. Não festejo a falta de possibilidade de acordo

O SR. TADEU FILlPPELLI (PMDB-DF. Pela or- com o PFL. Devo dizer a V. Exa., Sr. Presidente, aos
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo" Srs. Líderes, às Deputadas e aos Deputados, que an-
tação anterior, não consegui votar pelo sistema ele- tes lamento esse fato. A vitória da Casa teria sido
trônico. Votei de acordo com a orientação do partido. completa e perfeita se o acordo que incluiu a base ali-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ada e o PSDB tivesse contado com a adesão do PFL,
Concedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo bancada que é valorosa, pelo espírito público de seus
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo. Deputados, mas foi conduzida pelas circunstâncias

O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Como Lí- da política.
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu- Não quero atribuir a ninguém a responsabilida-
tado João Paulo Cunha; Sras. e Srs. Líderes, Sras. e de por uma situação de impasse que não nos permitiu
Srs. Deputados, creio que o momento nos obriga a o acordo para o desfecho vitorioso da jornada na tar-
celebrar este feito da Câmara dos Deputados, do qual de de hoje. Desejo apenas dirigir-me às Lideranças
V. Exa., Sr. Presidente, foi o protagonista número 1, do PFL para dizer que, se não foi possível o acordo
ao conduzir com firmeza e determinação, na certeza completo na tarde de hoje, estamos dispostos a lutar
de que correspondia às exigências da sociedade bra- para que esta Casa, sempre que possível, sem a re-
sileira, a votação em primeiro turno da reforma tribu- núncia à luta de idéias, à contraposição de progra-
tária, que acabamos de concluir. mas, sem que nenhum partido, do Governo ou da

Em nome da Liderança do Governo, agradeço Oposição, perca a sua identidade, sem a renúncia a
aos Líderes dos partidos que integram a nossa base. qualquer objetivo partidário legítimo, em nome do
Tenho convicção de que, sem o empenho de S.Exas. País e do povo brasileiro, busque o acordo que permi-
e o espírito de renúncia que muitos foram obrigados a ta a vitória completa não de um partido, não do Go-
assumir para conseguir os votos necessários à apro- vemo, nem da Oposição, mas da sociedade e do

vação da matéria, essa vitória não teria sido possível. País.
Agradeço, portanto, ao Líder do PV, o Deputado Sar- Sr. Presidente, agradeço também a V.Exa., por
ney Filho; ao Líder do PSB, o Deputado Eduardo ter-nos permitido celebrar essa vitória importante na
Campos; ao Líder do PCdoB, o Deputado Inácio Arru- tarde de hoje nesta Casa.
da; ao Líder do PPS, o Deputado Roberto Freire; ao Muito obrigado. (Palmas.)
Líder do PL, o Deputado Valdemar Costa Neto; ao Lí- O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN - Sr. Pre-
der do PP, o Deputado Pedro Henry; ao Líder do sidente, peço a palavra pela ordem.
PMDB, o Deputado Eunício Oliveira; ao Líder do PTB, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
o Deputado Roberto Jefferson; e ao Líder do PT, o Tem V.Exa. a palavra.
Deputado Nelson Pellegrino. O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB -

Agradeço ainda aos Vice-Líderes, que, em cer- RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
tos momentos, cumpriram papel decisivo no encami- dente, votei segundo a orientação do Governo.
nhamento da votação e no difícil trabalho de construir O SR. CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presidente,
a unidade, a negociação que permitiu a apreciação peço a palavra pela ordem.
dessa matéria. Sei que em muitos casos os meus li- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
derados foram obrigados a renunciar a interesses es- Tem V. Exa. a palavra.
pecíficos dos seus Estados, foram obrigados a renun- O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Pela
ciar a bandeiras que correspondiam aos interesses ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
diretos dos seus eleitores e dos seus Estados de ori- votações anteriores, votei com o partido.
gemo Portanto, sei que devo a eles a gratidão por te- Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. e todas as
rem acompanhado, em momentos difíceis para suas Sras. e Srs. Deputados por este momento importante,
bancadas, a Liderança do Governo na votação dessa independentemente de minha posição pessoal. A
matéria. conduta de V.Exa. na votação reforma da Previdência
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e agora foi muito importante para que chegássemos a
este momento. Ressalto o trabalho de V.Exa., sua se
renidade, sua autoridade e sobretudo seu poder de
articulação. Parabéns, Presidente João Paulo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - As
Sras. e os Srs. Deputados que não votaram nas ma
térias anteriores, ao exercerem o voto na votação
desta medida provisória, automaticamente terão seus
votos anteriores justificados.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT - PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, como não votei nesta última votação, justifico que
votei de acordo com orientação do meu partido.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com o PDT.

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB 
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na última votação, votei de acordo com orien
tação do meu partido.

OSR. MAURO PASSOS (PT -SC. Pela ordem.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. CASARA (PSDB - RO. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nasvotações an
teriores, votei de acordo com orientação do meu parti
do.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta
última votação, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - As
Sras. e os Srs. Deputados que votaram desta vez e
não votaram nas anteriores terão, repito, seus votos
automaticamente justificados.

Solicito às Sras. e aos Srs. Deputados que per
maneçam em plenário, porque vamos reabrir o painel
para asessão extraordinária. Se não houver quorum
na sessã.o extraordinária de hoje, haverá painel ama
nhã. Por isso peço aos Parlamentares que fiquem no
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, em

primeiro lugar, cumprimento V.Exa. pela condução de
todo esse processo de votação das reformas. Em se
gundo lugar, convido os membros da Frente Parla
mentar da Saúde para um encontro na sala de reu
niões do Espaço Cultural. Em seguida retornaremos
ao plenário para registrar nossas presenças.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma Comunicação de li
derança, pelo PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, rendo homenagens à Câmara dos Deputados.
Chegamos em paz ao fim da. votação de um projeto
extremamente polêmico, num embate em que a mai
oria que o GoverhO conseguiu formar estabeleceu
sua vontade no plenário da Câmara dos Deputados.

Nós da Oposição e do PFL temos a consciência
tranqüila de que cumprimos nosso dever. Diferente
mente do que disse o Líder do Governo, o PFL em ne
nhum momento deixou de apresentar contribuições a
esse projeto. Apresentamos mais de 90 emendas de
Deputados, além de termos firmado outras emendas.
Tenho a absoluta certeza de que se o Relator tivesse
tido liberdade para utilizar as sugestões apresenta
das pelo meu partido o projeto teria sido mais ade
quado para o País.Não tenho dúvidas disso. Por isso
o PFL votou contra esse projf;lto, qUf;l não serve ao
Brasil. E não sãopalavrasrninhas, mas de todos os
economistas com quem conversei, de todos os arti
gos de economistas e jornalistas especializados que
li, de todos os tributaristasque semanifestaram sobre
o assunto, de todos os cidadãos brasileiros que 00

nhecemas agruras do.nosso sistema tributário; en
fim, à quase unanimidade, todos dizem que esse pro
jeto não servf;l aoPaís, porque não atende aospres
supostos. básicos qUe desejávamos para a reforma
tributária brasileira.

O que pretendíamos quando iniciamos a discus
são da reforma tributária? O que promet,eu o Presi
dente Lula quando veio a esta sala trazer a proposta
em companhia dos Governadores: um sistema tribu
tário mais simples, que não onerasse mais a produ
ção brasileira e permitisse a retomada do desenvolvi
mento.

Não é segredo; todos sabem que o crescimento
do Brasil está começando a parar. Hoje os brasileiros
contribuem com mais de 36% do que produzem para
a máquina do Governo central, dos Governos estadu
ais e do Governo municipal. E o que faz esse projeto
aprovado? Aumenta ainda mais a receita de Brasília,
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traz uma fatia ainda maior da riqueza nacional para os
cofres desta Capital.

Esse projeto tem um viés ideológico; traz o DNA
do PT e do PCdoB, que acreditam que enriquecendo
ainda mais o Tesouro central poderá o Governo resol
ver as questões dos homens e mulheres do interior do
Brasil. Mas nós Deputados sabemos, sobretudo nós
do PFL, que não é esse o caminho para a retomada
do desenvolvimento e a distribuição de renda entre as
pessoas e as Regiões do País.

Esse é um projeto concentrador, perverso, equi
vocado, e com certeza vai ser remontado no Senado
Federal. Na semana passada, em reunião naquela
Casa, o Líder do meu partido, o Senador José Agripino,
o Líder do PSDB, o Senador Arthur Virgílio, e outros Lí
deres, como o Senador Antonio Carlos Magalhães e até
mesmo o Líder do Governo no Senado, afirmaram que
lá o projeto será refeito. Em outras palavras, esse proje
to sai daqui morto. Nasceu morto na Câmara e ao che
gar ao Senado será submetido ao transplante de 2 ór
gãos. Serão aproveitados a chamada Desvinculação
dos Recursos da União - DRU e o imposto sobre che
que, a CPMF; para o resto o destino certo é o enterro.

Esse projeto não será promulgado. Tenho a ab
soluta certeza de que ninguém vai promulgar uma
projeto que vai contraa inteligência nacional, contra o
trabalhador, contra o empresário, contra o cidadão
brasileiro.

O PFL cumpriu seu dever. Apresentou emendas
e destaques, e foram muitas as emendas aglutinati
vas, mas não somos maioria. V.Exa., Líder Aldo Re
belo, e sua base têm maioria temporária, e, acredito,
por prazo curto. Ontem V.Exa. já teve a primeira de
cepção quando quis impor ao País um imposto equi
vocado, que obrigaria a classe média a vender seu
apartamento quando o chefe de família falecesse
para poder pagar esse imposto.

Sr. Presidente, nós do PFL estamos com a
consciência limpa. Fizemos o jogo correto e limpo.
Obstruímos com as mesmas armas que usam as
Oposições. Conseguimos uma vitória. Temos orgulho
dela, e temos certeza de que servimos à classe mé
dia. O imposto que se queria inserir não atingiria os
capitais transnacionais e obrigaria muitas famílias
brasileiras a transferirem seus herdeiros para a Euro
pa, os Estados Unidos ou países que não tenham um
imposto tão equivocado como o que o Governo que
ria implantar no Brasil.

Nós fizemos hoje um acordo de procedimentos,
que redundou na aprovação ou na rejeição das
emendas. Mas nosso procedimento no segundo tur-

no, que certamente se iniciará na próxima quarta-fei
ra à noite, será o de voltar às trincheiras, aos desta
ques, às emendas, à resistência, não só para vencer,
mas sobretudo para que os grandes economistas
deste País e toda a sociedade brasileira tenham tem
po de refletir e entender que esse projeto não é nos
so. Sr. Presidente, o PFL é o partido que defende a
produção, o emprego, o empreendendorismo, a liber
dade, mas não a intervenção. Esse éo projeto do PT,
não do PFL, não dos liberais, não dos brasileiros.

Sr. Presidente, vamos continuar lutando para
ter um sistema tributário digno na Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas e apu
pos no plenário.)

O SR. CÉSAR BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CÉSAR BANDEIRA (PFL - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei como partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.

Antes, vou passar a palavra, para completar sua
exposição, ao Deputado Aldo Rebelo, que se esque
ceu de fazer um agradecimento muito importante.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
um lapso, deixei de registrar - e faço-o neste momen
to - meu agradecimento à bancada do PDT, ao Líder
e decano desta Casa Deputado Neiva Moreira, como
também ao mais novo integrante da nossa base, o
PSC, na pessoa do Líder Carlos Willian.

O SR. CÉSAR BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CÉSAR BANDEIRA (PFL - MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. NELSON TRAD (PMDB-MS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.
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APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRB.:

AlC 851/2003

RIC 854/2003

RIC 853/2003

RIC 852/2003

PL 1981/2003

PL 1982/2003

PLP 96/2003

INC 894/2003

INC 893/2003

PL 1983/2003

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Vanessa Grazziotin

Vicentinho

Maurício Quintella PRC 77/2003
Lessa
Reinaldo Betão

Eduardo Valverde

Ricardo Barros

Perpétua Almeida

Perpétua Almeida

André Lujz

Luiz Carlos Hauly

Geraldo Resende

.. A~!()!........... _ P.r()R().~.i9J~() ~...•.E~.~I}t.!:l.................. . c .••••••••••.•.•...•..•••••.•.••••••.•.••.

Dr. Evílásio e outros PEC 163/2003 Altera a redação do art. 69 d~ 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 perce~tual 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).
Sólicita a .Senhora Ministra de Minas e Energia, no
âmbito da Petrobrás, informações referentes à
exploração da bacia de gás do Uatumã.
Sólicita 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.
Solícita dá Senhora Ministra de Minas e Energia
informações .referentes aos sistemas oriundos do
projeto "Ribeirinhas".
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.
Regulament~ a assistência judiciária internacional em
ml:ltériapenal, 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 prl3venção e bloqueio de operações suspeitas de
lavagem de dinheiro. '
Autoriza0. Poder Executivo a criar.. a Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Vale
do Jumá, o Programa Especial de Desenvolvimento do
Vale dó JUl'uá, nos Estados do Acre e do Amazonas, e
dá outras providências.
Dispôe sobre a instalação de sanitários para uso do
cqnsumidor, nas agências bancárias.
Sugere '. ao. Ministro Extraordinário de Segurança
AJirnentar e Combate à Fome a adoção da Castanha do
Brasil. no Prqgrama Fome Zero.
sugerel:l0MiniStro da Educação o acompanhamento do
desenvolvimento do projeto de inclusão digital, "Solução
Interativa geAprendizado" desencadeado pela iniciativa
privadél, na Escola Estadual Professora Ruth Cabral
TronC:l:lrelli, na cidade de São Paulo.

RIC 855/2003 Solic.itL;l informações ao Ministro do Desenvolvimento,
Irldústriae Comércio sobre operações financeiras do
BNDE:'S dirigidas a empresa detentora de concessão
pública; ALL.~ América Latina Logística,

PL 1984/2003 AlteraoinqisoX'" do artigo 79 da Lei nº 9.610, de 19 de
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Eduardo Valverde PL 1985/2003

Celso Russomanno REO
118212003

Professora Raquel REQ
Teixeira 1184/2003
Vanessa Grazziotin SIT 9/2003

Dr. Rosinha RIC 857/2003

Dr. Rosinha RIC 858/2003

Corauci Sobrinho REO
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

Fevereiro de 1998, e dá outras providências.
Altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, dando-lhe
a redação a seguir.
Solicita a tramitação conjunta dos Projetos de lei nºs
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.º 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,
acerca das empresas de telefonia que foram multadas
pela ANATEL, por descumprimento das metas
estabelecidas na ocasião das privatizações..
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 nll 1.503, de 2003.
Dispõe sobre o prazo para devolução de encomenda
pela contratada, em caso de impossibilidade de
entrega, e dá outras providências.
Modifica a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá
outras providências
Modifica a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que
dispõe entre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá
outras providências.
Altera a redação do art. 20, da Lei n.º 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.
Solicita 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

PL 1987/2003

PL 1988/2003

RIC 856/2003

REO
1183/2003

Carlos PL 1986/2003

Leonardo Mattos

Antonio
Biscaia

Paulo Pimenta

José Ivo Sartari

Dr. Rosinha
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Benjamin Maranhão REO
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

RIC 859/2003

REO
1187/2003

INC 896/2003

RIC 860/2003

RIC861/2003

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, bem assim os projetos de lei
que se relaciona.
Sugere à Presidência da República o encaminhamento,
ao Congresso Nacional, de Projeto de Lei que inclua a
artrite reumatóide crônica no rol de doenças graves
elencadas no § 1g 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 n9 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 SISTEL,
entidade fechada de previdência complementar.
Requer, nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3º, 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
Secreta.riade 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 n9

08012.001697/2002-89 referente à aquisição da
Cnoco/a.tes Garoto S/A pela Nestlé Brasil Uda em
tramitação no Conselho Administrativo de Defesa
Econômica- CADE.
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PIAuí

CEARÁ

José Unhares PP
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Total de Ceará: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Ricardo Rique PL PL/PSL
Total de Paraíba: 1

Júlio Cesar PFL
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 2

VI - ENCERRAMENTO Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 5o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PL PL/PSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 4

Anivaldo Vale PSDB
Jader Barbalho PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Raimundo Santos PL PUPSL
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Total de Amapá: 1

PARÁ

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Casara PSDB
Total de Rondônia: 1

ACRE

Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Maurício Rabelo PL PUPSL
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Paulo Marinho PL PL/PSL
Pedro Novais PMDB

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
José Mendonça Bezerra PFL
Miguel Arraes PSB
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS
João Caldas PL PUPSL
José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas: 2

SERGIPE
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
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Coriolano Sales PFL
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Uma PMDB
José Carlos Aleluia PFL
NelsonPellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSC
Carlos Willian PSC
Cleuber Carneiro PFL
Edmar Moreira PL PUPSL
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
lbrahim Abi-Ackel PP
João Magalhães PTB
Marcello Siqueira PMDB
Mauro Lopes PMDB
Osmânio Pereira PTB
Total de Minas Gerais: 12

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
lriny Lopes PT
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Francisco Dornelles PP
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Paulo Feijó PSDB
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Dimas Ramalho PPS
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PMDB
Jefferson Campos PMDB

Luiz Antonio Fleury PTB
Michel Temer PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 17

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PL PUPSL
Wilson Santos PSOB
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Tadeu Filippelli PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
João Gampos PSDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Sandro Mabel PL PUPSL
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
AJex Canziani PTB
Eduardo Sciarra PFL
Hermes Parcianello PMDB
José Borba PMDB
José Janene PP
Max Rosenmann PMDB
Total de Paraná: 7



48056 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

SANTA CATARINA

Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Darcísio Perondi PMDB
Kelly Moraes PTB
Orlando Desconsi PT
Total de Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL
Davi Alcolumbre PDT
Total de Amapá: 2

PARÁ

Wladimir Costa PMDB
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão 2

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Gonzaga Mota PSDB
Total de Ceará: 2

PARAíBA

Marcondes Gadelha PTB
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 4

BAHIA

Colbert Martins PPS
Milton Barbosa PFL
Robério Nunes PFL
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Herculano Anghinetti PP
Isaías Silvestre PSB
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Silas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Fernando Gabeira PT
Sandro Matos PMDB
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Dr. Pinotti PMDB
João Herrmann Neto PPS
Milton Monti PL PUPSL
Orlando Fantazzini PT
Robson Tuma PFL
Total de São Paulo: 6

MATO GROSSO

Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

Enio Tatico PTB
Total de Goiás: 1
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PARANÁ

Paulo Bernardo PT
Total de Paraná: 1

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
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quarta-feira, dia 17, às 18h1 Omin, com a
seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I - Requerimento nº 1.112/03, da Comissão
Par-lamentar 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, solicitando prorrogação do prazo
de funcionamento por mais sessenta dias.

11 - Requerimento nº 1.139/03, do Sr. Geraldo
Thadeu, solicitando instituição de Comissão Externa
para apurar veracldade dos fatos ocorridos no Presí
dio Ary Franco - Agua Santa, Zona Norte, Estado do
Rio de Janeiro.

111 - Requerimento nº 1.153/03, do Sr. Antônio
Carlos Biscaia, solicitando a instituição de Comissão
Externa para acompanhar as investigações sobre a
morte do chinês naturalizado brasileiro Chan Kim
Chang, preso por policiais federais no último dia 25,
no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Ja
neiro, e morto em conseqüência de torturas sofridas
no interior do presídio Ary Franco.

IV - Requerimento nº 1.195/03, dos Srs. Líde
res, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, so
licitando urgência para apreciação do Projeto de Re
solução nº 63, de 2003, que dispõe sobre a criação,
no âmbito da Câmara dos Deputados, do "Parlamen
to Jovem Brasileiro", e dá providências.

V - Requerimento nº 1.148/03, dos Srs. Líderes,
nos termos do art. 155 do Regimento Interno, solicitan
do urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 1.568,
de 2003, que institui a Política Nacional do Livro.

VI- Requerimento nº 1.191/03, dos Srs. Líde
res, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, so
licitando urgência para apreciação do Projeto de Lei
nº 258, de 2003, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóveis que menciona.

VII - Requerimento dos Srs. Líderes, nos ter
mos do art. 155 do Regimento Interno, solicitando ur
gência para apreciação do Projeto de Lei nº 1.936, de
2003, que concede. indenização, a título de reparação
de danos, às famílias das vítimas do acidente ocorri
do em 22 de agosto de 2003na Base Aérea de Alcân
tara, e dá outras providências.

VIII- Requerimento dos Srs. Líderes, nos termos
do art. 155 do Regimento Interno, solicitando urgência
paraapreciação dó Projeto de. Lei nº 1.858, de 2003,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência Na
cional de Águas - ANA, e dáoutras providências.

URGÊNCIA

(Artigo 151, I, "j", c/c art. 52, § 6º
do Regimento Interno)

DISCUSSÃO

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 611, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo nº 611 , de 2003, que aprova o "Protoco
lo de Olivas para a Solução de Controvérsias no Mer
cosul", assinado na cidade de Olivas, Província de
Buenos Aires, em 18 de fevereiro de 2002, pelos Go
vernos da República Federativa do Brasil, da Repúbli
ca da Argentina, da República do Paraguai e da Re
pública Oriental do Uruguai. Pendente de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

W! 614, DE 2003
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 614, de 2003, que aprova o texto do Acor
do entre os Governos da República Federativa do Brasil
e da República Oriental do Uruguai para Permissão de
Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços
Brasileiros e Uruguaios, celebrado em Montevidéu, em
21 de agosto de 2002. Pendente de parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação.

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 5
minutos.)
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Ata da 192ª Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 17 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente. Inocêncio O/íveira, 1º Vice-Presidente.

ÀS 18 HORAS E 7 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Confúcio Moura
João Caldas

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PUPSL
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL PUPSL
MARIA HELENA PPS
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDOSEABRAPTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 6

PARÁ
ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBALBENTESPMDB
BABÁ PT
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB

PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 17

AMAZONAS
ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL PUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PL PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 7

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
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃOTOTAPP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
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KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PL PLlPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
DA. RIBAMAR ALVES PSB
ELlSEU MOURA PP
GASTÃOVIEIRA 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 Màranháo: 1S

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PLlPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAUROBENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PL PUPSL '
ROMMEL FEIJÓ PTB
~CENTEARRUDAPSDB

ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 21

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
Totál de PiaUí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIOSÁ PTB
NÉLlO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃOPL 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
ARMANDO MONTEIRO PTB
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



48060 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

MAURíCIO RANDS PT
MIGUEL ARRAES PSB
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdeB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
JOÃO LYRA PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 5

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 PCdeB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdeB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
JOÃO LEÃO PL PUPSL
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
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSC
CARLOS MOTA PL PUPSL
CARLOS WILLlAN PSC
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
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
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PT8
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
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LlNCOLN PORTELA PL PUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PLlPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO

FEU ROSAPP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATOPDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL PLlPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

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
DA. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB

FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PUPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUíZA DENiSE FROSSARD PSDB
JULIO LOPES PP
LEONARDO PICCIANI PMDB
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL PUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRlGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PMDB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 42

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
DA. EVILÁSIO PSB
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DA. HÉLIO PDT
DA. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS 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
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 PUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PL PUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 62

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 PLlPSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRiTO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JORGE PINHEIRO PL PUPSL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHAPT
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILlPPELLI PMDB
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
PEDRO CHAVES PMDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL PLlPSL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8
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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
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL PUPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BAl...BINOTTI PMDB
OLlVEIHAFILHO PL PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMAPMDB
Total de Pãraná: 29

SANTA CATARINA

ADELOR V1EIRAPMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃo PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMOB
PAULO BAQER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
ZONTAPP
Totãl de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARV VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
DARCíSIO PERONOl PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENiO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENROPT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RI8EIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONVX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDo 810LCHI PMDB
PASTORREINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL PUPSL
PAUto PIMENTA pT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCISIO ZIMMEFUy1ANN PT
VEDA CRUSIUS·PSDB
Total de Rio Grânde do Sul: 27

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

listade presença registra na Casa o cbmparecimento
de 469 Senhor~sDeputados.

Está aberta. a sessão.
Sbb a prbteçãp de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sc Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. CARLOS NADER, servindo como 2° Se

cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O .. SR.. P~ESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há exp~diente a ser lido.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

I ~
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(João Paulo Cunha) - Srs. Deputados, encerramos o primeiro turno da vota
ção da reforma tributária, contra a qual o PSDB enca
minhou voto, porque, de fato, essa não é uma refor
ma; não melhora a vida do contribuinte, não simplifica
a relação Estado e cidadão e aumenta impostos. Nós
fizemos uma emenda que demonstra claramente o
aumento de imposto: o novo Imposto de Importação
que, no Orçamento da União, amplia os recursos em
4,4 bilhões de reais. A única grande vitória do contri
buinte na reforma tributária foi a emenda do Su
per-SIMPLES, apresentada pelo PSDB.

O PMDB votou contra a reforma. Num determi
nado momento, o Governo precisou agilizar sua vota
ção e nos procurou. Em troca da agilização, diante do
fato de o Governo ter número suficiente para votar a
reforma tributária, concordamos em facilitar a tramita
ção, em troca da única grande vitória para o contribu"
inte: o Super-SIMPLES.

Com o Super-SIMPLES, pequenos e microem
presários podem fazer o pagamento com guia único,
num só dia, de todos os impostos municipais e esta
duais. Hoje já existe o SIMPLES, criado no Governo
Fernando Henrique Cardoso para os impostos fede
rais. Dois milhões de empresas estão participando
desse processo. Noventa por cento doscontribuintes
nacionais do setor empresarial estão vinculados ao
SIMPLES na área federal. Agora estamos ampliando
a norma única para os impostos estaduais e munici
pais. Essa é a única grande vitória do contribuinte
brasileiro na reforma tributária.

Tentamos convencer o Governo do equívoco de
fazer a prorrogação da CPMF por 4 anos, a prorroga
ção da DRU por mais 4 anos. O PT nunca foi a favor
da CPMF - talvez eu esteja exagerando -, mas nem
sempre votou contra ela. Das 8 votações para prorro
gá-la, em apenas uma votou favorável à matéria 
isso após a vitória de Lula. Ou seja, antes de o PT as
sumir o Governo sempre foi contra a CPMF.

Tentamos mostrar que era equivocada sua pror
rogação por 4 anos. Afinal, esse imposto possui ca
racterísticas muito importantes no que diz respeito à
fiscalização, além de acarretar graves conseqüências
na atividade produtiva pela sua cumulatividade.

O PT sempre votou contra a DRU; agora a quer
de forma permanente. O aumento de carga, a CPMF
na cota máxima de 0,38%, a DRU, as situações de
não simplificação para o contribuinte fizeram o PSDB
votar contra a reforma na primeira votação.

o SR. PRESIDENTE
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de avisar aos membros da Comissão de Seguran
ça Pública que teremos uma reunião, neste momen
to, para votar o restante dos destaques.

O SR. IVAN RANZOllN - 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, na sessão
passada, votei com o meu partido.

O SR. MAURíCIO RABELO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURíCIO RABELO (Bloco/PL - TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei com o meu partido.

A SRA. LAURA CARNEIRO" Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

ASRA.LAURACARNEIRO (PFL- RJ. Pelaor
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
agradeço a todos os Deputados, em especial a
V.Exa., ao Deputado Aldo Rebelo, ao Deputado José
Carlos Aleluia e a todos os Deputados da Comissão
de Segurança Pública que possibilitaram a aprovação
do Estatuto do Desarmamento. Vamos agora votar
mais 3 destaques, mas esperamos que a essência do
projeto seja mantida.

A SRA. ORA. CLAIR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. ORA. CLAIR (PT - PR. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero co
municar à Casa que amanhã, às 9h, no auditório do
Anexo IV, haverá reunião da Frente Parlamentar e
Social de Acompanhamento da Dívida Pública.

Convidamos os Srs. Deputados a participar.

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Jutahy Junior, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
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o Governo, contudo, tem de refletir a respeito
de um grave aspecto. Nunca entendi, neste momento
em que há falta de crescimento e até recessão em
muitos setores, a necessidade de tão ampla reforma
tributária. Todos os Parlamentares presenciam algo
muito grave para o País: não há Governo que deva
estimular conflitos regionais. Seu papel é lutar contra
isso, é buscar convivência harmônica entre regiões,
entre os Estados.

Não podemos nunca permitir que se gere neste
País a idéia de que o habitante do Amazonas é dife
rente do que mora no Rio Grande do Sul, na Bahia,
em São Paulo ou em Minas Gerais. A reforma tributá
ria, da forma como foi conduzida,. gerou conflitos regi
onais e estaduais e dificuldades de convivência entre
partidos, porque nela se discutia quem podia ganhar
mais e perder menos.

Não é possível, num país como o Brasil, com ca
racterísticas de integração, permitir que se faça, num
momento de dificuldades econômicas, redistribuição
e redefinição do pacto federativo nessas circunstânci
as. Todos os Deputados sabem do sofrimento de
bancadas que representavam seus Estados com
medo de seu Estado perder receita.

Manifesto minha preocupação com o Pará, que,
em razão da reforma tributária, está enfrentando situ
ação de grande insegurança em relação ao seu futu
ro. O PSOB sabe que esse Estado precisa ser visto
com cuidado. A reforma pode gerar muita dificuldade
para o desenvolvimento do Pará, que é grande expor
tador brasileiro de produtos primários e semi-industri
alizados.

A Região Centro-Oeste tem crescimento acima
da média nacional. Em conversa com o Governador
de Goiás, Marconi Perillo, S.Exa. disse-me que a re
forma tributária vai gerar situação de risco para o de
senvolvimento do Estado.

Os Estados nordestinos também estão preocu
pados com a reforma tributária, estão desconfortáveis
e inseguros com relação ao futuro. O Governo tinha o
dever de se preocupar com a questão. O Poder Exe
cutivo Federal deve ser o primeiro a ter em vista essa
preocupação.

O Senado deve preocupar-se com isso. Na Câ
mara, apesar de termos encerrado a votação de for
ma harmônica e democrática, plantamos a semente
da preocupação no pensamento dos brasileiros. A
Nação, que deveria ter o cuidado com seus filhos, de
fazê-los partícipes do projeto nacional, plantou neles
a insegurança com relação à reforma tributária. A re
forma tributária gerou insegurança em relação ao
pacto federativo e ao cuidado a que todos os cida-

dãos, de qualquer parte do Brasil, têm direito, com a
proposta da União em relação às suas vidas, ao pro
gresso e ao futuro.

Muito obrigado.

IV - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PL PUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 7

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL PUPSL
Vic Pires Franco PFL
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 12

AMAZONAS
Carlos Souza PL PUPSL
Lupércio Ramos PPS
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA
Anselmo PT
Eduardo Valverde PT
Total de Rondônia: 2
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ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Maurício Rabelo PL PUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSC
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Costa Ferreira PSC
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 12

CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Bismarck Maia PSDB
João Alfredo PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Rommel Feijó PTB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 13

PIAuí
Átila Lira PSDB
B.Sá PPS

Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Inaldo Leitão PL PUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Joaquim·Francisco PTB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Pedro Corrêa PP
Renildo Calheiros PCdoB
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas: 3
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PFL

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL PUPSL
JackSon Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Catlos Bacelar PFL
João Leão PL PUPSL
JonivalLucas Junior PTB
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 27

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSC
Carlos Mota PL PUPSL
Carlos Willian PSC
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB

Edmar Moreira PL PLlPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ivo José PT
Jaime Martins PL PLlPSL
João Magalhães PTB
João Magno PT
Jóão Paulo Gomes da Silva PL PLlPSL
José Militão PTB
Júlió Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Catmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Odair PT
Osmânio Peteira PTB
Patrus Ananias .PT
Paulo Delgado PT
RafaelGuerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
VirgílioGuimarães PT
Total de Minas Gerais: 37

ESPlRITO SANTO

Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

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

]1

I I
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Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PMDB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSOB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PL PUPSL
Carlos Sampaio PSOB
Cláudio Magrão PPS
Delfim Netto PP
Dimas Ramalho PPS
Or. Hélio PDT
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PMDB

João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSOB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Rubinel!i PT
Salvador Zimbaldi PTB
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 48

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
WelintonFagundes PL PUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PL PUPSL
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal:5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB
João Campos PSOB
Leandro Vilela PMOB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMOB
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Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Sandes Júnior PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo lauith PFL
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB
Alex Canziani PTB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PUPSL
Colombo PT
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PL PUPSL
Gustavo Fruet PMOB
Iris Simões PTB
Moacir Micheletto PMOB
Odílio Balbinotti PMOB
Oliveira Filho PL PUPSL
Osmar Serraglio PMOB
Selma Schons PT
Takayama PMOB
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB
Edison Andrino PMDB
Ivan Ranzolin PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMOB
lonta PP
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT

Érico Ribeiro PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMOB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Osvaldo Biolchi PMOB
PastorReinaldo PTB
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Paulo Pimenta PT
Tarcisio liml11ermann PT
Veda Crusius PSOB
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 322
Senhores Deputados.

O SR. JOÃO ALFREDO - Sr.Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para
prestar justa homenagem à Federação dos Trabalha
dores na Agricultura do Estado do Ceará 
FETRAECE, pelos 40 anos de lutas e conquistas, a
serem completados no próximo dia 19.

Desde sua fundação, em 1963, a história da
FETRAECE foi perpassada por períodos de grandes
dificuldades e contradições. Já no limiar de sua cria
ção esteve atrelada às conseqüências de um governo
autoritário e conservador, período também marcado
pela efervescência dos movimentos que deram início
ao processo de organização dos trabalhadores e tra
balhadoras rurais no Estado do Ceará, cujo embrião
foram as Ligas Camponesas, movimento que vinha
se organizando desde 1945.

Com o Golpe de 64, o movimento sindical sofreu
grandElsabalos. Muitos sindicatos foram fechados, e
a FETRAECEsofreu intervenção. Nesse período, va
lorosos dirigentes sindicais foram vítimas de perse
guições e torturas, e a reforma agrária, uma das prin
cipais bandeiras de luta dos trabalhadores e trabalha
doras rurais, sofreu grande retrocesso.

No entanto, atuações corajosas como a da Fun
dação Padre Ibiapina, no Cariri, e várias outras contri
buíram para manter acesas as chamas das bandeiras
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de luta da época: a organização dos trabalhadores
em sindicatos, a reforma agrária e a aposentadoria
para o homem e a mulher do campo.

Nessa época, a atuação dos sindicatos era fun
damentai na organização dos trabalhadores e na re
presentação dos seus direitos. Contavam ainda com
o apoio de setores progressistas da Igreja Católica e
entidades representativas da sociedade, que ajuda
ram a organizar vários atos públicos, a exemplo da
comemoração dos 15 anos do Estatuto da Terra, no
dia 30 de novembro de 1979, em Quixeramobim,
evento que reuniu mais de 5 mil pessoas, e da mani
festação pela reforma agrária no Município de Jagua
retama, da qual participaram todos os sindicatos da
região.

A partir da década de 80, a ditadura militar foi fi
cando para trás, e o movimento sindical começou a
se reorganizar, dando início à criação de centrais sin
dicais, até então proibidas ho Brasil. Nessa época foi
criadaa Central Única dos Trabalhadores - CUT, que
deu origem ao autêntico sindicalismo de luta e, sobre
tudo, de defesa da categoria.

No Ceará, a forte presença da CUT, de várias
organizações não-governamentais como ESPLAR,
CETRA, ACB, e de partidos de esquerda como o PT
ajudaram a fortalecer o movimento sindical rural e,
particularmente, a trajetória da FETRAECE.

No entanto, apesar das muitas conquistas, as
dificuldades eram de toda ordem. A FETRAECE vivia
grave crise financeira e o enfrentamento às políticas
dos governos neoliberais da época. Contrapondo-se
a esse contexto, a década de 90 introduziu os gran
des debates sobre as relações de gênero e a partici
pação da juventude no movimento sindical rural.

A realização do IV Congresso da categoria foi
marcada pela eleição da nova diretoria da
FETRAECE para o mandato 2001/2005. Denomina
da Autonomia e Transparência, a nova diretoria foi
eleita com o objetivo de contribuir para a consolida
ção do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e tem a seguinte composição: Presiden
te, Antônio Soares Guimarães; Vice-Presidente,
Antônia Alves de Sousa; Secretária-Geral, Maria Lú
cia Batista de Menezes; Secretário de Finanças, Moi
sés Braz Ricardo; Secretário de Política Agrícola,
José Wilson de Sousa Gonçalves; Secretário de Polí
tica Agrária e Meio Ambiente, José Militão de Almeida
Neto; Secretário de Assalariados Rurais, José Fran
cisco de Almeida Cameiro; Secretária de Políticas
Sociais, Maria Gomes Damasceno; Secretário de
Formação e Organização Sindical e Comunicação,
José Pereira Rodrigues; Coordenadora Estadual de

Mulheres Trabalhadoras Rurais, Antônia Duarte de
Almeida; Coordenador Estadual de Jovens Trabalha
dores Rurais, José Apolônio Soares Santos.

São membros efetivos do Conselho Fiscal:
Rosy Francisco de Sousa, Francisca Barbosa do
Nascimento e Elizário Rodrigues de Farias. E mem
bros suplentes desse Conselho: Antônio Machado de
Albuquerque, Antônia Suzete de Olivindo Silva e
João Tavares Feitosa. Suplentes da Diretoria: Maria
Conceição Silva Freitas, José Viana Filho, Fernando
Pereira da Silva, Antônio Ferreira Duarte, Alcides
Barbosa de Teixeira, Antônia Calixto de Mesquita e
Edmar Alves de Sousa.

Quero registrar também minha homenagem a
dois valorosos companheiros, entre tantos outros: Vi
cente Antenor, o primeiro presidente da entidade,
aquele que plantou a semente, e Raimunda Celestina
de Maceno, a companheira Raimundinha, que fez
parte da diretoria da FETRAECE como Coordenado
ra Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais e hoje
está na Coordenação Nacional de Mulheres da
CONTAG. Essas pessoas ajudaram a fazer a história
da FETRAECE.

Hoje, essa entidade é considerada uma das or
ganizações mais expressivas e importantes no cená
rio político cearense, respaldada por uma trajetória de
lutas que contribuiu para o fortalecimento do sindica
lismo rural, destacando-se pelo seu pioneirismo no
modelo de gestão sindical e na própria organização
política de sua direção, com a divisão em regionais,
criação de secretarias específicas e coordenações de
mulheres e jovens.

Acrescento, finalmente, o relevante papel da
FETRAECE na fundação da CONTAG e na consoli
dação de ações e lutas por mudanças sociais no cam
po, na busca de uma sociedade justa e igualitária.

Por toda a sua história, que ficará registrada nos
Anais desta Câmara dos Deputados, meus mais sin
ceros parabéns à FETRAECE.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma Comunicação de lide
rança, pelo PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, chegamos hoje ao final do primeiro
turno da votação da proposta de reforma tributária.
Passaram-se 5 meses desde que o Presidente da Re
pública, acompanhado dos 27 Governadores de
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Estado e alguns Prefeitos, entregou a V.Exa. e ao Se
nador José Sarney as Propostas de Emenda Consti
tucional nºs 40 (reforma previdenciária) e 41 (reforma
tributária),

Foram 5 meses de debates e de votações nas
Comissões Especiais, na Comissão de Constituição e
Justiça e de Hedação.e no plenário. Nesse tempo, o
Governo negociou e mudou pontos da proposta origi
nai, o quê levou a base do Governo, com a colabora
ção da Oposição - como foi o caso do PSDB e de ou
tros partidos - a conseguir aprovar a proposta de re
forma tributária na Câmara dos Deputados em primei
ro turno,

Muito se pode falar em relação ao texto aprova
do. Muito se pode questionar sobre o conteúdo do
que foi aprovado. Mas uma coisa, Sr. Presidente,
Sras. e Srs, Deputados,éinsofismável: a proposta foi
amplamente negociada com a socieaade brasileira,
com os Governadores e com o Congresso Nacional.

Muitos vêm à tribuna questionar, Pergunto-me,
porém: onde est~vamos 27 Governadores de Estado
quando essa proposta foi debatid(3. com o Presidente
da República? O texto que chegou a esta Casa foi
amplamentediscutido com o Governo em 310ngas re
uniões, Indago ainda: onde estavam os partidos que
hoje reclamam, guando tiveram· oportunidade de se
sentar coma base governista e com o próprio Gover
no para negociar e não apresentaram seus pleitos?

Agora é fato. O Presidente da República assu
miu com est~ Paísocompromisso de fazer as refor
mase. vem cumprindo as promessas de campanha,
inclusive essa, Seriamuito fácil S;Exa. não fazer a re
forma previdenciária.

Na seXta-féira passada, em Feira de Santana, o
Presidente lembrou que a reforma previdenciária foi
realizada mais para atender aos interesses dos Esta
dos, qHereclarn~m da incapacidadede pagar as apo
sentadorias rpen~õesatuais.e futuras. A reforma foi
feita. d Pre:~i?eqtepodia não ter reformado a Previ
dênci(3.; de~a forma, não se desgastaria perante
grande parcela da população; reeleger-se-ia daqui a
3 anos e, aí ;...quernsabe? -, quando a bomba estou
rasse, com o consenso geral do Pais de que a refor
ma é necessária, enviasse algum projeto para cá.

Todos sabem que o momento que estamos vi
vendo,·.de.?esaqyecimento.da economia e de perda
da arrecadação, não é o melhor para se·fazer a refor
ma tributária,. mas,. sim, quando.O· País estiver cres
cendo, todos estiverem arrecadando e os entes fede
radosnão$~encobtrarem nessa situação de sufoco.
Não são só ~fMunicipio$e OS Estados que têm pro
blemas, A União também.

O Presidente, porém, consciente do seu papel,
da sua responsabilidade e da necessidade de fazer
as reformas tributária e previdenciária, encami
nhou-as ao Congresso Nacional.

Desde o primeiro momento, o Governo disse
que essa reforma é neutra e não vai aumentar a carga
tributária global. E a proposta que aprovamos aqui
não aumentaa carga tributária global. Nós, inclusive,
criamos freios e travas para evitar esse aumento.

O Governo disse mais: não só não é uma refor
ma em que se está propondo aumentar a cargatribu
tária - ela não vai aumentar a càrga tribultária -, mas
também não é o momento de rediscutir o pacto fede
rativo, não é o momento de rediscutir as receitas de
cada ente federado. Mesmo assim, o Governo desta
cou no texto da Proposta de Emenda à Constituição
nº 41 ea partir das negociações que se desenvolve
ram no Congresso Nacional que a reforma vai trans
ferir 8,5 bilhões de reais da União parao~. Estados e
Municípios,

Portanto, essa é uma proposta que ajuda os
Estados e Municípios, E não só o Governo Federal
ajudou os Estados e Munícípios com a reforma previ
denciária, mas também com a reforma tributária,

O Governo ressaltou também que essa reforma
tem o objetivo adicional de estimular a economia do
País, para que o Brasil, na vitoriosa transição que es
tamos fazendo, possa. de fato vir a ser o paraíso da
produção, e não o paraíso da espéculaçã.o,

Nesse sentido, Sr. Presidente, Sra.s. e Srs. De
putados, a reforma desonera asexportaçôes, dá mais
competítividade aos nossos pr~dutos para exporta
ção e desonera os bens de capital, melhorando as
condições de aquisição e moaernização do nosso
parque produtivo. E institúi,nles.ITlo com voto contrá
rio do PFL, a cobrança da COFINSsobre .produtos in
dustriaHzados como forma de igualar as empresas
que· pagal11 essa contribuição ê disputam mercado
em desiguàldade de condições.

A reforma vai estimular a economia do País, in
c1usive ..com asímplificação da COFINS, vai acabar
com os impostos em cascata e racionalizar o Sistema
Tributário Brasileiro. Por seu intermédio também será
feita justiça social, porque, com uma regra de transi
ção na unificaçãOdo ICMS, os produtos da cesta bá
sica e alguns medicamehtos terão alíquota zero, o
que vai melhorar a capacidade aquisitiva da popula
ção brasileira,

Ao reduzir 50% da contribuição sobre a folha de
pagamento, a reforma cria condições pa.ra aumento
da formalidade e melhora a cornpetitividade de nos-
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sas empresas, sem perda de arrecadação para o sis
tema previdenciário. Isso é um estímulo à contrata
ção, à formalização.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa é a
reforma possível num momento impossível do País.
Trata-se do melhor pacto que pudemos construir.
Não temos a pretensão de dizer que ela se encerra na
Câmara dos Deputados. Não temos dúvida alguma
de que o Senado Federal introduzirá modificações, a
fim de aprimorá-Ia, mas o texto final será resultado do
que aconteceu nesta Casa no primeiro turno. Acredito
que o segundo turno será o reflexo de um grande pac
to nacional construído no Congresso Nacional.

Estamos fazendo em 8 meses o que não foi feito
em 8 anos. Aprovamos a proposta de reforma previ
denciária no primeiro e segundo turnos, e a de refor
ma tributária no primeiro turno. E creio que a aprova
remos na próxima semana em segundo turno. Depo
is, essa proposta seguirá para o Senado Federal.

A bancada do PT tem a tranqüilidade de ter con
tribuído, juntamente com toda a base do Governo,
para aprovar essa proposta. Não temos dúvida de
que, quando a votação for concluída, teremos colabo
rado para que o País mude a fim de que possamos
gerar mais emprego, mais produção, distribuir renda
e fazer justiça social.

Queremos elogiar o Presidente João Paulo Cu
nha pela forma como conduziu os trabalhos até ago
ra, inclusive quando da aprovação da reforma previ
denciária. Parabenizamos o Deputado Aldo Rebelo,
Líder do Governo, que conduziu o processo de unida
de da base do Governo e a negociação com a Oposi
ção. Elogiamos também a postura da Casa Civil, que
nos auxiliou em todos os momentos, como também a
do Ministério da Fazenda, que nos ajudou a buscar
caminhos e fórmulas de compor os interesses.

Sabemos muito bem que uma reforma tributária
envolve interesses federativos. Não é possível fazer
uma reforma que componha todos eles, porque al
guns são conflitantes, mas procuramos fazer uma
composição de acordo com o interesse da maioria do
País. Se algumas questões podem e devem ser obje
to de correção, não temos dúvida nenhuma de que o
Senado Federal dará a contribuição necessária.

Hoje a Câmara dos Deputados dá importante
passo ao concluir, em primeiro turno, a votação da re
forma tributária.

Temos certeza de que o texto será confirmado
no segundo turno. É certo que houve alguns pontos
preocupantes, como a decisão de ontem, que não
deve ser motivo de comemoração. Referimo-nos à

votação que aprofundava um dos traços da reforma
na perspectiva de que o Sistema Tributário Brasileiro
deixasse de ser regressivo e passasse a progressivo.
Infelizmente, por 28 votos, não conseguimos aprovar
a progressividade na taxação da herança, coisa que
acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos e na
Europa a transmissão de herança chega a ser grava
da em quase 50% - no Brasil, apenas 4%.

Desejávamos estabelecer progressividade para
as grandes fortunas serem taxadas em 15%. Infeliz
mente esta Casa negou essa possibilidade. Espera
mos que no Senado Federal a matéria volte a ser
apreciada e que aquela Casa recomponha o texto ori
ginaI. E não só isso: construirmos nesta Câmara a
confirmação dessa modificação no Senado Federal.

Essa é a reforma que vai acabar com a guerra
fiscal e estabelecer o desenvolvimento regional dife
renciado a partir de estímulos de financiamento para
a infra-estrutura.

Sr. Presidente, a bancada do PT se sente gratifi
cada pelo encerramento dessa etapa e por ter contri
buído decisivamente em todos os momentos com o
Governo do Presidente Lula. Demos sustentação e
os votos necessários para a aprovação do texto da re
forma tributária com as modificações negociadas na
Câmara dos Deputados.

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, 1º
Vice-Presidente.

o SR. 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, em
todas as votações anteriores, votei com o meu parti
do.

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, nas votações anteriores, acompanhei o meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Informo aos Srs. Deputados que não há necessidade
de justificar o voto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa que a Ordem do Dia está exten
sa. Se votarmos toda a pauta de hoje, não teremos
sessão deliberativa amanhã, apenas sessão ordiná-
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ria às 14h. Então, a Presidência vai fazer um esforço
para cumprir a Ordem do Dia. Caso contrário, tere
mos de convocar sessão extraordinária para amanhã
de manhã a fim de votarmos essas matérias.

Antes de iniciar a Ordem do o Dia, quero cumpri
mentar, em nome da Casa, do Presidente João Paulo
Cunha e de todos os membros da Mesa Diretora, o
nobre Deputado Maurício Hands pelo transcurso do
seu aniversário, desejando-lhe muitas felicidades.
(Palmas.) .Que S.Exa. continue com esse belíssimo
trabalho em defesa do povo brasileiro, sobretudo do
nOsso Estado.

O SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O.SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ma
téria sobre a Mesa.

I - Requerimento nº 1.112, de 2003, da Comis
são Parlamentar de Inquérito com a finalidade de in
vestigar opérações no setor de combustíveis, relacio
nadas com a sonegação dos tributos, máfia, adultera
ção e suposta indústria de liminares (CPI dos Com
bustíveis), solicitando prorrogação do prazo de funci
onamento por mais sessenta dias.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

OPERAÇÕES NO SETOR DE COMBUSTíVEIS,
RELACIONADOS COM A SONEGAÇÃO

DOS TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÕA E
SUPOSTA INDÚSTRIADE LIMINARES

(CPI-COMBUSTíVEIS)

REQUERIMENTO Nº 1.112103

Sr. Presidente, nos termos do § 3º do art. 35 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com
binado com o § 2º do art. 5º da Lei nº 1.579, de 18 de
março de 1952, requeiro seja prorrogado o prazo de
funcionamento desta Comissão Parlamentar de
Inquérito pormais sessenta dias.

Justificação

Tendo em vista a impossibilidade desta Comis
são Parlamentar de Inquérito concluir os seus traba
lhos no prazo estabelecido pelo Ato da Presidência
que a constituiu, sem ouVir convidados e testemu
nhas importantes no processo de elucidação dos fa
tos qué ensejaram a sua criação, entendo necessária
nova prorrogação do prazo de funcionamento desta
Comissão, por mais sessenta dias.

Sala das Sessões, em 21 de agosto de 2003.
Assinam: Carlos Santana, Presidente; Eduardo Go
mes, Vice-Líder do PSDB; Ricardo Barros, Vice-lí
der do PP; José Borba, PMOB; José Carlos Araujo,
PFl; Eduardo Cunha, PMDB; André Luiz, Vice-lí
der do PMDB; Rogério Silva, PPS; e Nelson Borni
er, PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

dois requerimentos sobre a Mesa (itens 11 e 111), que
serão transformados em um só.

11- Requerimento nº 1.139, de 200:3, do nobre
Deputado Geraldo Thadeu, solicitando instituição de
Comissão Externa para apurar veracidade dos fatos
ocorridos no presídio Ary Franco - Água Santa, Zona
Norte, Estado do Rio de Janeiro.

11I - Requerimento nº 1.153, de 2003, do nobre
Deputado Antonio Carlos Biscaia, solicitando a insti
tuição de comissão Externa para acompanhar as in
vestigações sobre a morte do chinês naturalizado
brasileiro Chan Kim Chang, preso por policiais fede
rais no último dia 25, no Aeroporto Internacional Tom
Jobim, no Rio de Janeiro, e morto em conseqüência
de torturas sofridas no interior do presídio Ary Franco.

OSR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação os dois requerimentos sobre constituição de
comissão externa:

REQUERIMENTO N!! 1.139/03

Senhor Presidente, nos termos do art. 38 do
RICD, solicito a Vossa Excelência, especial atenção
no sentido de autorizar a criação de comissão externa
para apurar veracidade dos fatos que ocorreram com
o Senhor CHAN KIM CHANG.

Em oportUno, requeiro inclusão na Comissão
Externa, dos membros da Sub-Comissão de Direitos
Humanos, sistema prisional, Grupo de Torturas e
Extermínio.

Justificação

Considerando que o comerciante foi encontrado
em estado de coma no presídio Ary Franco (Água
Santa, Zona Norte), Estado do Rio de Janeiro, por
seu advogado, José David Lopes, que afirmou que
Chang tinha um corte na cabeça e hematomas no
corpo.

Levando-se em conta que o mesmo foi preso
pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Tom
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Jobim na segunda-feira, próxima passada, acusado
de tentar embarcar para Nova York com US$ 30.550
(Trinta mil, quinhentos e cinqüenta dólares) não de
clarado à Receita Federal.

Com a investigação do relato acima, contribuire
mos para desvendar mais este mistério, mostrando
para a nação que a Câmara dos Deputados não é
omissa em situações graves e idênticas, principal
mente a que, ora vivenciamos.

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2003. 
Geraldo Thadeu - PPS

REQUERIMENTO Nº 1.153, DE 2003

Sr. Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência
para requerer, nos termos do art. 38 do Regimento
Interno, que ouvido o plenário desta Casa, sejam
adotadas as providências necessárias à instituição de
uma Comissão Externa para acompanhar as investi
gações sobre a morte do chinês naturalizado brasilei
ro Chan Kim Chang, preso por policiais federais no úl
timo dia 25, no Aeroporto Internacional Tom Jobim,
no Rio de Janeiro, com U$ 30 mil, que levaria ilegal
mente para os Estados Unidos, tendo falecido em
conseqüência detorturas sofridas no interior do presí
dio Ary Franco, para onde foi levado.

Justificação

A extrema gravidade e a grande repercussão da
tortura praticada por agentes penitenciários no Esta
do do Rio de Janeiro, que causou a morte do chinês
naturalizado brasileiro Chan Kim Chang, ocorrida no
dia 4 de setembro no Hospital Salgado Filho, para
onde foi transferido, exige uma ação determinada do
Estado, no sentido de apurar as responsabilidades e
punir os envolvidos. As investigações são indispensá
veis para que se esclareçam as circunstâncias da re
ferida prisão, por agentes da polícia federal, e da toru
tra que teria sido praticada no interiordo presídio Ary
Franco.

O comerciante foi levado para o presídio e, no
dia seguinte, foi encontrado inconsciente na cela,
com vários ferimentos pelo corpo. De acordo com a
informação recebida pelos policiais da Delegacia de
Homicídios, o motivo da violência, praticada por
agentes penitenciários, seria a busca pela senha do
cartão de crédito de Chang, como vem denunciando
a família.

É inadmissível, em um regime democrático de
direito, que o crime de tortura seja praticado de forma
sistemática e generalizada no Brasil, e continue sen
do a principal forma de investigação da polícia brasi-

leira, como afirma o pesquisador sobre o Brasil da
Anistia Internacional, Tim Cahill.

Nesse sentido, no exercício de suas atribuições
constitucionais de fiscalização, o Poder Legislativo
Federal não pode se omitir diante de situação de tal
gravidade, que afeta intensamente a imagem do país,
comprometida pela inaceitável violação dos direitos
humanos, praticada por aqueles que têm o dever de
garantir a integridade física e moral dos cidadãos.

Sala das Sessões, 8 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Biscaia - PT

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADOS.
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira ) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
dar uma informação à Casa.

Na qualidade de Presidente da Comissão de Dire
itos Humanos, quero dizer que aprovamos na tarde de
hoje requerimento de convocação da Direção do SBT,
bem como do apresentador Gugu Liberato, para com
parecimento em audiência pública da Comissão de Di
reitos Humanos, realizada em conjunto com a Comis
são de Ciência e Tecnologia. Nessa audiência quere
mos discutir o ocorrido no dia 7 de setembro, quando foi
exibida. uma entrevista com supostos integrantes do
PCC, a qual, segundo a Polícia, é uma farsa.

Segundo o art. 53 do Código Brasileiro de Tele
comunicações, qualquer concessão não pode fazer
incitação ao crime, ou seja, apologia ao crime.

Portanto, Sr. Presidente, informo à Casa que
pretendemos, provavelmente na quarta-feira, realizar
essa audiência pública, a fim de levar ao Ministro das
Comunicações apelo no sentido de que S.Exa. aja fir
memente de acordo com a lei, para que esse prece
dente não acabe desprestigiando e desacreditando
as televisões brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento nQ 1.195/03, no seguinte
teor:

Sr. Presidente, nos termos do art. 155 do Regi
mento Interno, requeremos regime de urgência na
apreciação do Projeto de Resolução nQ 63, de 2003,
do Deputado Lobbe Neto, que dispõe sobre a criação,
no âmbito da Câmara dos Deputados, do 'Parlamento
Jovem Brasileiro', e dá outras providências.
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Sala das Sessões, 17 de setembro de 2003. - O SR. CABO JÚLIO - Dos outros, não?
Assinam: Lobbe Néto, PSDB; JutáhyJunior,Líder do O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - To-
PSDB; Celso Russomanno, Vice-Líder do PP; Neiva dos os que foram votados hoje, sim. A não ser que
Moreira, Líder do PDr; Eunício Oliveira, Líder do haja alguma MP trancando a pauta. Devido às inda-
PMDS; Nélson Marquezelli, Vice-Líder do PTS; Gilmargações de V.Exa., o Presidente João Paulo Cunha
Machado, Vice-Líder do PT;·Dimas Ramalho, Vice-Lic pediu-me para fazer algumas alterações no Regimen-
der do PPS; Professor Luizinho, Vice-Líder do Gover- to, entre as quais ade votarmos apenas 5 urgências,
no, Ronaldo Caiadó, PFL; Lincoln Portela, Vice-Líder com base no art. 155. Só votaremos uma sexta ur-
do Sloco Parlamentar PUPSL; Marcelo Ortiz, Vice-Li- gênciadepois devotarmos uma dessas 5, e assim su-
der do PV; Daniel Almeida, Vice-Lider do pedoS; cessivamente. Então teremos, no máximo, 5 urgênci-
Amauri RobledoGasqués, Vice-Líder do PRONA, as, sernelhante à CPI.
Renato Casagrande, Vice-Lider do PSB. O SR. CABO JÚLIO ~ Sr. Presidl3nte, tenho

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em mais um questionamento. Temos urgências votadas
votação o requerimento. em 1999,2000,2001,2002, e não entendo como algo

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os podeserurgenteap~ntodetersuaurgênciaaprovada

Srs. Parlamentares que o aprovam permaneçam e não ser votado. Acredito que essa modificaçãoserá
como se acharn. (Pausa.) extremamentevaloros~ para os nossos trabalhos.

APROVADO. O SR. PRESIDENTE (Ino~êncio Olh/~ira) - So-
A matéria virá oportunamente à Ordem do Dia. bre esta matériaexiste acordo para votarmos o mérito
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Se- hoje.

gundo norrna da Presidência, votada a urgência O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So-
numa sessão, a matéria é incluída na palita da se- bre a mesa o Hequerirnel'ltonQ 1.148, de 2003, no se-
guinte. guinte teor:

Trata-se de matéria importante, da qual fui no- Sr. Presidente, nos termos do art. 155 do Regi-
meado Relator. O Estado de São Paulo jáo faz. Con- mento Interno da Câmara dos Deputados, requere-
versei com o autor, e o projeto está muito bem instruí- mos urgência na apreciação do PL nº 1.5EI8, de 2003,
do. Napróxirna sessão, traremos um voto substancial do Senado Federal, que institui a 'Política l\Jacional do
sobre sua. importância. Livro' .

O SR. VITTORIO MEDIOLl - Sr. Presidente, Sélla das Sessões, - Assinam: Éneas, Líder do
peço apalavra pela ordem. PRONA; José Carlos Aleluia, Líder do PFL; Anto-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem nio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDS; Osmar
V.Exa. apaJavra. Serraglio, Vice-Líderdo PMDB; Sarney filho, Lider

O SR. VITTORIO MEDIOLl (PSDB-MG. Pela do PV; ColbertMartins, Vice-Lider do PPS; Dr. Hé-
ordem. Sém revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas lio, Vice-Líder do PDT; Romel Anízio, Vice-Lider do
votaçõeS8.l'ltefiores, votei de acordo com o meu parti- PP; Luiz Sérgio, Vice-Lider do PT; Daniel Almeida,
do. Vice-Líder do PCdoS.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
palavra pela ordem. votação o requerimento de urgência.

O SR PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ....; Os
V.Exa. apalavra. Srs. Deputados que oaprovarn permaMçam como

O SR. CABO JÚLIO (PSC - MG. Pela ordem. se encontram. (Pausa.)
Semrévisãodo orador.) - Sr. Presidente, por diver- APROVADO.
sas vezes indaguei à Mesa - e V.Exa. é testemunha OSR. CORAUCISOBRINHO - Sr. Presidente,
disso -sobre o fato de votarmos urgências sem data peço a pi:1lavra pela ordem.
para votara mérito, o que contraria o Regimento, que O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
prevê a vot~ção do mérito na sesSão seguinte. V.Exa. apalavra.

Com base nessa indagação, gostaria de saber O. SR. CORAUCI· SOBRINHO (PFL-SP. Pela
de V.Exa. se na sessão de terça-feira vamos votar o ordern.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já
mérito dé7sa matéria. me congratulei com o Presidente João Paulo Cunha,

O SR. PRESID.ENTE (Inocêncio Oliveira) - Do mas não poderia deixar de registrar a extraordinária
Parlamento Jovem Brasileíro, sim. particípaçãode V.Exa., Vice-Presidente desta Casa,

1I
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no exercício da presidência dos trabalhos durante o
processo de votação das reformas previdenciária e
tributária, quando aqui ficamos de manhã, de tarde,
de noite e até de madrugada. V.Exa., um regimenta
lista por excelência, demonstrou conhecer profunda
mente os procedimentos desta Casa.

Portanto, quero registrar em meu nome - e te
nho certeza de que também em nome do nosso parti
do, o PFL - este nosso reconhecimento e, sobretudo,
o nosso respeito a V.Exa. pelo seu trabalho, primeiro,
na reforma da Previdência e, depois, na reforma tribu
tária, cujo primeiro turno concluímos hoje.

V.Exa. está de parabéns, como sempre, pelo
brilhante trabalho que realiza nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Agradeço a V.Exa. as palavras. Nada mais fiz do que
cumprir com meu dever. Trata-se de cargo institucio
nal que não pertence ao PFL, mas à Câmara dos De
putados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a mesa requerimento de urgência nº 1.191/03,
nos seguintes termos:

Sr. Presidente, com base no art. 155 do Regi
mento Interno, requeremos regime de urgência para
apreciação do PL nº 258/03, do Senado Federal, que
'autoriza o Poder Executivo a doar imóveis que men
ciona' (autorizando a doação à Mitra Arquidiocesana
de Brasília, dos imóveis residenciais situados no
SHIGS, Quadra 707, Bloco IH', Casas nºs68, 74 e 80
- Brasília - DF).

Sala das Sessões, de setembro de 2003. - Assi
nam: José Unhares, Vice-Líder do PP; Marcelo
Ortiz, Vice-Líder do PV; Nelson Marquezelli,
Vice-Líder do PTB; Lincoln Portela, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PUPSL; Eduardo Campos, Líder
do PSB; José Carlos Aleluia, Líder do PFL; Luiz
Sérgio, Vice-Líder do PT; Eunício Oliveira, Líder do
PMDB; Jutahy Junior, Líder do PSDB.

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.)

APROVADO.
O mérito desta matéria, devido a acordo geral,

será votado hoje.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So

bre a mesa o seguinte requerimento de urgência:
Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.

155 do Regimento Interno, urgência para apreciação do
Projeto de Lei nº 1.936/03, que 'Concede indenização, a

título de reparação de danos, às famílias das vítimas do
acidente ocorrido em 22 de agosto de 2003 na Base Aé
rea de Alcântara, e dá outras providências'.

Assinam: Aldo Rebelo, Líder do Governo; Luiz
Sérgio, Vice-Líder do PT; Rodrigo Maia, Vice-Líder
do PFL; Fernando Gonçalves, Vice-Líder do PTB;
Pedro Henry, Líder do PP; Neiva Moreira, Líder do
PDT; Lincoln Portela, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PUPSL; Roberto Freire, Líder do PPS; Dani
el Almeida, Vice-Líder do PCdoB; Renato Casagran
de, Vice-Líder do PSB; Osmar Serraglio, Vice-Líder
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
Há acordo para a votação do mérito deste re

querimento ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência concederá, no final da votação, um ou
dois minutos aos Parlamentares heróis que permane
ceram no plenário para que possam fazer seus pro
nunciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Item
1.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 611, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional).

Discussãb, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 611, de 2003, que aprova o "Protocolo de
Olivos para a Solução de Controvérsias no
MERCOSUL", assinado na cidade de Olivos, Província
de Buenos Aires, em 18 de fevereiro de 2002, pelos Go
vernos da República Federativa do Brasil, da República
da Argentina, da República do Paraguai e da República
Oriental do Uruguai. Pendente de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, ao Deputado Maurício Rands.

O SR. MAURíCIO RANDS (PT - PE. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, parabenizo-o pela forma equilibrada,
dedicada e competente com que ajudou a conduzir a
discussão e votação das duas reformas ora concluí
das, parte de uma agenda que se arrastava há 8
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o projeto de Decreto Legislativo nº 611, de
2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do "Protocolo de

Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul",
assinado na cidade de Olivos, Província de Buenos
Aires, em 18 de fevereiro de 2002, pelos Governos da
República Federativa do Brasil, da República da
Argentina, da República do Paraguai e da República
Oriental do Uruguai.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Protocolo, bem como

anos. V.Exa. também contribuiu com o País viabili
zando as reformas. Parabéns, Deputado Inocêncio
Oliveira, de quem me orgulho de ser conterrâneo.

Em segundo lugar, registro que o Brasil deu o
maior passo possível ao aprovar essa reforma tributá
ria. Ela representa avanço, porque desonera exporta
ções e gêneros de primeira necessidade esimplifica o
ICMS, melhorando a situação tributária do País.

Em terceiro lugar, parece-me preocupante a vo
tação do destaque apresentado pelo PFL sobre a tri
butação progressiva das grandes fortunas.

No momento em que o País inteiro está dando a
sua contribuição, fazendo as reformas e aceitando
sacrifícios; seria importante que cumpríssemos na
Câmara a vontade da maioria - 280 Deputados - e
impuséssemos uma alíquota progressiva para as
grandes heranças, uma contribuição forçada a ser
dada pelos ricos doPaís.

Fica·a reflexão acerca da possibilidade de, por
intermédio de lei cQmplementar, retificarmos essa fa
lha da reforma tributária, votada ontem e hoje na
Casa.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De

putado Maurício Rands, e o parecer sobre o Projeto
de Decreto Legislativo nº 611, de 2003?

O SR. MAURíCIO RANDS - O parecer é pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla
tiva.

No mérito, somos pela sua aprovação, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
Havendo Oradores Inscritos, Declaro Encerrada a
Discussão.

PASSA-SE À
MATÉRIA.

VOTAÇÃO DA

quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs.. Parlamentares que o aprovam permaneçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a sleguinte.

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 611-A, DE 2003

Aprova o "Protocolo de Olivos para
a Solução de Controvérsias no Merco
sul", assinado na cidade de Olivos, Pro
víncia de Buenos Aires, em 18 de feverei
ro de 2002, pelos Governos da República
Federativa do Brasil, da República da
Argentina, da República do Paraguai e da
República Oriental do Uruguai.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do "Protocolo de

Olivos para a Solução de Controvérsias no Mercosul",
assinado na cidade de Olivos, Província de Buenos
Aires, em 18 de fevereiro de 2002, pelos Giovernos da
República Federativa do Brasil, da República da
Argentina, da República do Paraguai e da República
Oriental do Uruguai.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Protocolo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Biscaia - Relator

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Parlamentares que a aprovam permaneçam
como se acham.

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. BERNARDO ARISTON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
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onais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios, celebrado
em Montevidéu, em 21 de agosto de 2002. Pendente
de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto,
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, ao Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a maté
ria é constitucional e atende à boa técnica legislativa.
Somos pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
discussão. (Pausa.)

Não Havendo Oradores Inscritos, Declaro
Encerrada A Discussão.

DAVOTAÇÃOPASSA-SE À
MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Beto Albuquer
que, para encaminhar.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa maté
ria é importante para o Rio Grande do Sul. Trata-se de
inteligente ato de real integração do MERCOSUL que
o Brasil estabelece com a República Oriental do Uru
guai, para que os cidadãos que residem nos países
nominados, especificamente nas cidades fronteiriças
- e ternos bom número delas no Rio Grande do Sul,
na fronteira com o Uruguai - usufruam de permissão
para residência, estudo e trabalho em igualdade de
condições.

Nesse acordo, destaco a disposição de os naci
onais de ambas as partes poderem residir na localida
de vizinha, situada no território de outra parte à qual
ficou vinculada na forma do acordo, exercer trabalho,
ofício ou profissão com conseqüentes obrigações e
direitos previdenciários deles decorrentes, e freqüen
tarem estabelecimentos de ensino públicos e priva
dos, com igualdade de direitos.

Pelo acordo, os nacionais fronteiriços brasilei
ros e uruguaios residentes nos municípios de Chuí,
Santa Vitória do Palmar/Balneário do Hermenegildo,
Barra do Chuí, Jaguarão, Aceguá, Santana do livra
mento, Quaraí e Barra do Quaraí, pelo lado brasileiro,
e Chuy, 1Sde Julho, Barra de Chuy, La Coronilla, Rio
Branco, Aceguá, Rivera, Artigas e Bella Unión, pelo
lado uruguaio, serão beneficiados com os mesmos di
reitos.

Portanto, há perfeita integração de respeito mú
tuo de um povo que sabe viver na fronteira e que pas-

2.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 614, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre
to Legislativo nº 614, de 2003, que aprova o "texto do
Acordo entre os Governos da República Federativa
do Brasil e da República Oriental do Uruguai para
Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Naci-

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, no começo da Legislatura encaminhei à Mesa re
querimento de informação para ser enviado ao Minis
tro da Educação sobre alguns assuntos de interesse
da minha região.

Posteriormente, extrapolado o prazo legal,
questionei o não-recebimento das informações solici
tadas, e V.Exa. me explicou que o Ministério estava
assoberbado. Quero lembrar a V.Exa. que isso foi no
início da Legislatura, e até hoje o requerimento não foi
respondido.

É evidente que não queremos que o Ministro da
Educação seja imputado por crime de responsabilida
de. Mas, Sr. Presidente, uma vez que o Ministro Cris
tovam Buarque está com tanta vontade e gás para
trabalhar, até conclamando os estudantes a marcha
rem ao Congresso Nacional com o objetivo deinfluen
ciar nas nossas decisões, espero que S. Exa. respon
da a tal requerimento de informação, que é muito im
portante para minha atuação parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Informo a V.Exa. que os requerimentos passam pela
1ªVice-Presidência, e não há nenhum sobre a mesa.
O Presidente já encaminhou todos os que recebeu.
Vou cobrar novamente do Ministério da Educação as
informações requeridas. V.Exa. tem toda a razão. O
requerimento de informações tem prazo de 30 dias
para ser respondido. Mas, uma vez que havia cente
nas, quase SOO requerimentos de informações, é pre
ciso dar um tempo maior.

Deputado Bernardo Ariston, fique tranqüilo. A
Presidência vai reiterar o pedido a fim de que V.Exa.
tenha a resposta pretendida, porque isso faz parte do
bom andamento de nossos trabalhos.

O SR. BERNARDO ARISTON - Obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item
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sa a ter direitos iguais. O Rio Grande do Sul fica feliz
de ver esse gesto. Afinal de contas, fazemos a linha
de divisa do Brasil com o Uruguai. Por isso, Sr. Presi
dente, encaminhamos o Voto faVorável, brindando o
acordo do MERCOSUL, que passará a valer, e de
verdade, entre oBrasil e o Uruguai.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR; PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o Projeto dê Decreto Legislativo nº 614, de
2003:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre os

Governos da República Federativa do Brasil e da Re
pública Oriental do Uruguai para·Permissão de Resi
dência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços
Brasileiros e Uruguaios, celebrado em Montevidéu,
em 21 de agosto de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional.quaisquer atos que possam re
sultar emrevisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2º Este Decreto LegislatiVo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram, (Pausa.)

APROVADO.
a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 614-A, DE 2003

Aprova o texto do Acordo entre os
Governos da República Federativa do
Brasil e da República Oriental do Uruguai
para PermissãO de Residência, Estudo e
Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasi
leiros e Uruguaios, celebrado em Monte
vidéu, em21 de agosto de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre os

Governos da República Federativa do Brasil e da Re
pública Oriental do Uruguai para Permissão de Resi
dência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços
Brasileiros e Uruguaios, celebrado em Montevidéu,
em 21 de agosto de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Acordo, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso Ido art. 49, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Biscaia - Relator.

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permanElçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. O SR; WAlTER PINHEIRO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depo
is dos piores episódios que a televisão brasileira já
apresentou no que diz respeito à ruptura do padrão
ético, aComissão de Ciência e Tecnologia e a Comis
são de Direitos Humanos, por se tratar de tema im
portante, aprovaram requerimento de autoria da De
putada Mariângela Duarte, do Deputado .Jorge Bittar,
do Deputado Luiz Couto e deste Deputado, para que
sejam ouvidos os responsáveis pela reportagem
mostrada no programa do Sr. Gugu Liberato.

É importante realçar nesta Casa a urgente ne
cessidade de debatermos a ética em relação à pro
gramação dasTVs brasileiras.

Depois de exibida no.Programa Domingo Legal,
do SBT, uma entrevista com criminosos do PCC - e
declarou a polícia que se trata de falsos criminosos-,
urge que esta Casa, assim como o Conselho de Co
municação Social, debata o assunto e tome uma po
sição, pois cenas como aquelas têm levado a socie
dade a reclamar.

Reafirmo o que disse hoje na Comissão de
Ciência e Tecnologia: não sou favorável à censura, o
melhor controle da TV ainda é o controle remoto.
Mas, lamentavelmente, as opções que nos dá são in
suficientes para o povo brasileiro.

Realizaremos, portahto, uma audiência pública
para debater o ocorrido. É importante que a Casa dis
cuta e que o Ministério das. Comunicações, chamado
ao debate, à luz da legislação, tome medidas muito

II
I!
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duras contra esse tipo de atitude, que trama e que, di
ria mais, agride a ética e a democracia do País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
ainda 3 projetos a serem votados. Serão votações rá
pidas.

Esta Presidência estenderá a sessão para até
depois das 20h, a fim de conceder a palavra aos De
putados que dela quiserem fazer uso.

O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

PROJETO DE LEI Nº 1.568, DE 2003
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei nº 1.568, de 2003, que institui
a Política Nacional do livro. Pendente de
pareceres das Comissões: de Educação
e Cultura; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto
e às emendas apresentadas na Comissão de Educa
ção e Cultura, pela Comissão de Educação e Cultura,
ao Sr. Deputado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é fundamental o desenvolvi
mento da leitura e de uma pol ítica nacional que demo
cratize essa boa prática, que ajuda inclusive a inibir
os procedimentos a que o nobre Deputado Walter Pi
nheiro há pouco fez alusão, deletérios da programa
ção televisiva.

Sr. Presidente, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Para oferecer parecer ao projeto e às emendas a ele
apresentadas, pela Comissão de Finanças e Tributa
ção, concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Car
los Mendes Thame.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB - SP. Para emitir parecer. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
nome da Comissão de Finanças e Tributação, consi
deramosque o projeto atende aos requisitos de ade
quação financeira e orçamentária.

Somos, portanto, favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei nº 1.568, de 2003, do Senado Federal,
que institui a Política Nacional do Livro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para oferecer parecer ao projeto e às emendas a ele
apresentadas, pela Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, antes de proferir o pa
recer, dou conhecimento à Casa de que a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
receberá amanhã, às 10h, o Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Sr. Guido Man
tega, para esclarecimentos sobre o Orçamento Geral
da União de 2004 e o Plano Plurianual de Investimen
tos para o período de 2004 a 2007. Há questões de
máxima importância a serem esclarecidas.

Acabamos de ouvir Deputados da base de sus
tentação do Governo Lula parabenizarem esta Casa
pela votação da proposta de reforma tributária em pri
meiro turno. Ressalto que ela causará impactos dra
máticos no Orçamento Federal, porque Estados e
Municípios vão participar da arrecadação da CIDE, e
o Orçamento Geral e o Plano Plurianual não lhes
pressupõem disponibilidade orçamentária. Ao prever
o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de
Compensação dos Estados Exportadores, o direcio
namento de recursos para Unidades da Federação
neles contemplados, criamos um grave problema no
Orçamento.

E mais: o Orçamento prevê 1 trilhão de reais da
Seguridade Social e do orçamento fiscal. A título de
conhecimento, informo que serão investidos 7 bilhões
de reais do Orçamento, do referido trilhão de reais.
V.Exas. percebem que temos de debater a fundo o
assunto.

Amanhã, às 1Oh, teremos aoportunidade de es
clarecer alguns pontos que, penso, não terão explica
ção plausível. Este PPA é um orçamentão, já que
anuncia investimentos, ao longo dos 4 anos, de forma
absolutamente detalhada - há até a construção de
uma guarita no Poder Judiciário.

O SR. INÁCIO ARRUDA- Concede-me V.Exa.
um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
putado Inácio Arruda, V.Exa. poderá se manifestar
posteriormente. O Deputado Claudio Cajado está
proferindo parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.568, de
2003, que institui a Política Nacional do Livro, em
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substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Reda.ção, sobre a consti
tucionalidade e juridicidade do projeto ora em debate,
é pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há
oradores inscritos para discutir a matéria.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Hé-
Iio.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
dada à urgência com que estamos apreciando o méri
to deste projeto de grande dimensão, que institui a
Potítica Nacional do Livro, por qUestão de normatiza
ção e homogeneidade dos dados que compõem as
diretrizes, editoração e distribuição - Capítulos I, 11 e
111 -, chamo a atenção do Plenário para uma situação.

Nas diretrizes gerais, o projeto assegura às pes
soas com deficiência visual o acesso à leitura, em seu
§ 12. O § 8º do capítulo que conceitua livro se refere
também aos impressos pelos sistema Braille. Porém,
quando se garante editoração, distribuição e comerci
alização, dando ao Poder Executivo, no art. 7º, a res
ponsabilidade pela.s formas de financiamento e, no
parágrafo único, pela implementação dos programas,
não se faz menção às obras em Braille.

Ora, se· estamos definindo a Política Nacional
do Livro e assegurando às pessoas com deficiência
visual. acesso à leitura, nada mais lógico do que a
aquisição pelo Poder Executivo de obras em Braille,
para que h~ja homogeneidade nas obrigações e de
veres da Política Nacional do Livro e quebre as fronte
iras para os deficientes visuais.

Para que hajq homogeneidade no projeto que
institui aPolítica Nácional do Livro, proponho ao Rela
tor do mérito que inclua no parágrafo único do art. 7º,
responsabilidade do Poder Executivo, as obras em
Braille, garqntindo, nas diretrizes, no conceito do que
é livro, que já assegura a impressão nesse sistema,
editoração, distribuição e comercialização para obras
em Braille como responsabilidade do Poder Executi
vo.

Em 1999 apresentei projeto de lei nesta Casa,
aprovado nas Comissões de Mérito em caráter termi
nal, que dava ao Governo Federal a responsabilidade
pelaaquisição de obras em Braille para as bibliotecas
públicas municipais, estaduais e federais.

Sr. Presidente, vou encaminhar pelo PDT, como
Vice-Líder, mas deixo essa sugestão ao nobre Rela-

tor, para que não tenhamos de votar esta matéria na
terça-feira, durante a discussão do mérito.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliv,eira) - Esta
Presidência informa a V.Exa. e ao Relator, Deputado
Chico Alencar, que a emenda deverá ser elaborada
para que seja encaminhada à Mesa~

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, as ponderações do
Deputado Dr. Hélio.são procedentes. Evidentemente,
a obra em Braille é um livro. Podemos elaborar de
imediato a emenda para aperfeiçoar o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidênciasolicita ao nobre Deputado Dr. Hélio que
encaminhe à Mesa a emenda, que já tem o parecer
favorável do Relator de mérito, Deputado Chico Alen
car.

O SR. LUIZBASSUMA- Sr. Presidente, peço a
palavra pelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ
BASSUMA QUE, ENTREGUE À, REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

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, votadas a
reforma da Previdência e a reforma tributária, gran
des momentos que vivemos, outras reformas virão.
Não sabemos quando, mas gostaria que a reforma
trabalhista fosse a próxima. Na qualidade de Presi
dente da Comissão Especial, estou muito animado.
Nossa Comissão está completamente envolvida nes
ta questão e seminários estão sendo preparados.

Chamo a atenção do telespectador que nos as
siste pela TV Câmara, sobretudo dos amigos sindica
listas, para a PEC nº 29, apresentada por mim e pelo
Deputado Maurício Rands, que, além do fim do im
posto sindical, do reconhecimento das centrais sindi
cais e de outros aspectos importantes, da sustenta
ção do direito ao sindicalista e ao sindicato, trata de
algo muitíssimo importante, que é o chamado substi
tuto processual dos trabalhadores. O que significa
isso? Sabe-se que 80% dos processos abertos atual
mente na Justiçado Trabalho são de desempregados
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e os outros 20% são daqueles quem estão trabalhan
do, mas que estão em busca de um direito em relação
a outra empresa em que trabalharam. Os processos
demoram 15, 18 anos para serem decididos.

O substituto processual faz com que o sindicato
tenha autoridade para abrir um único processo em
nome de todos, sem a necessária burocracia da assi
natura ou da exposição dos trabalhadores, que mui
tas vezes têm medo de abrir o processo porque po
dem ser mandados embora, como ocorre e muito no
País inteiro.

Peço aos nobres Deputados que olhem com
atenção o substituto processual, porque fará com que
o processo demore meses em vez de anos. Portanto,
vai assegurar imediatamente os direitos aos trabalha
dores.

Portanto, Sr. Presidente, registro que um dos
pontos da PEC nº 29 é o substituto processual, verda
deira revolução nas relações entre capital e trabalho.

Muito obrigado.
O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, prime
iramente, cumprimento V.Exa. pela segurança e tran
qüilidade que nos traz quando preside sessões em
que há apreciação de matérias importantes, como as
reformas previdenciária e tributária. Continue sempre
assim. Esta Casa merece ter V.Exa. na presidência
de seus trabalhos.

Sr. Presidente, a reforma tributária não foi boa
para grande parte dos Estados brasileiros. Ela foi dis
cutida durante 5 meses com os Governadores e o que
vimos no fim foram alguns poucos Estados determi
nando sua vontade, fazendo passar uma reforma tri
butária a gosto de alguns Estados que possuem gran
des parques industriais e onde se concentra o grande
consumo do País, em detrimento dos Estados que
precisam crescer.

Mato Grosso do Sul, meu Estado, vai perder seu
maior instrumento de atração para que empresas lá
se instalem, agregando mão-de-obra a seus produtos
agrícolas, à carne, aumentando o ICMS. Meu Estado
é grande celeiro de produtos agrícolas e o maior pro
dutor de carne do País. Mato Grosso do Sul precisa
agregar mão-de-obra para exportar seus produtos
para os grandes centros consumidores brasileiros.

Com essa reforma tributária, Sr. Presidente, os
Estados emergentes estão impedidos de crescer. Por
isso, não concordo com ela.

O Governo Federal não quer exportar impostos.
Para isso, isenta a exportação de produtos brasileiros
para conseguir mercados internacionais. Os Estados
emergentes também têm o direito de exportar seus
produtos para os grandes centros consumidores naci
onais, mas não terão mais este instrumento, incenti
vos fiscais para que as empresas ali instalem.

Esta não é uma boa reforma, não ajuda o Brasil
a crescer, não proporciona projetos de crescimento
para os Estados.

O Estado de São Paulo, por um acordo com o
Governo, vai receber 1 bilhão e 400 milhões de reais.
Isso é quase o orçamento do Estado do Mato Grosso
do Sul. É muito dinheiro para nós, mas tem a força do
grande Estado. E os entes federativos, que precisam
crescer, não foram ouvidos.

Por isso, nessa caminhada para o Senado, te
nho certeza de que a situação vai mudar e os Estados
emergentes vão avançar.

Quero deixar lavrado que essa reforma não é
boa para o Brasil nem para os Estados, principalmen
te o nosso. Vamos continuar lutando para que Mato
Grosso do Sul disponha de instrumentos para crescer
e gerar oportunidades para todos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
deria deixar de elogiar o grande trabalho realizado
pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, ao apresentar à sociedade brasi
leira proposta que disciplinará o uso de armas de fogo
no País. Ressalto principalmente o empenho da Rela
tora da Comissão, Deputada Laura Carneiro, ilustre
colega de partido, o PFL.

Essa questão sempre suscitou muita polêmica,
sobretudo porque sempre foi propagado que o cidadão
comum estaria completamente indefeso enquanto os
bandidos continuam a portar sua arma de fogo. Real
mente somente bandido anda armado pelas ruas sem
autorização para tal. Mas o cidadão comum, poderá
sim, possuir uma arma, se julgar necessário, desde que
a mesma tenha o devido registro nos órgãos governa
mentais e que o interessado tenha condições técnicas e
psicológicas para possuir uma arma, além de compro
var que possui residência certa.

Desta forma, o pai de família poderá ter em sua
casa uma arma para proteger o seu lar, assim como o
comerciante poderá ter em sua loja uma arma para
proteger o seu estabelecimento.
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A imagem divulgada desta lei é a de que ela é
prejudicial à sociedade. O que devemos ressaltar é
que ela será o grande instrumento legal para se iniciar
uma política de desarmamento. Esta lei prevê penas
mais duras para o portador ilegal de armas, e isso já
inibirá o uso irregular de armas de fogo.

O que a lei está proibindoé que aqueles que
não trabalham diretamente ligados à área de segu
rança andem pelas ruas armados.

Assim sendo,°substitutivo de autoria da Depu
tada Laura Carneiro veio ao encontro do anseio da
sociedade. A população está cansada, não agüenta
mais. Os cidadãos já não podem mais conviver com
pessoas sem qualquer capacidade técnica para ma
nusear uma arma andando livremente pelas ruaS. E
quando são presas.. pagam uma pequena fiançae es
tão livres para continuar praticando o mesmo delito.
Chega de balas perdidas.É. contra isso que a socie
dade está a clamare é isso que o substitutivo em dis
cussãoproporcionará ao povo brasileiro.

Sr. Presidente, peço a divUlgação deste meu
pronunciamento nos meios de comunicação desta
Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito óbrigEido.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Inácio Arruda,
para umaComunicação de Liderança, pelo PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA(PCdoBcCE. Como lí
der. Sem reVisão do orador.}-Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados,quero registr~rimportantíssima deci
são da Comissão de.Constituição e Justiça e de Re
dação,quenodié:\~~hoje aprovou, por unanimidade,
parecer do Deputado Paulo Magéllhães, favorável à
propostade emenda constitucional que reduz a jorna
da de trabalho.

O ql.leridoDeputado Vicentinho acabou de disc
cutir a proposta pa. reforma trabalhista. Não há algo
maisesperéldo pelos trabalhadores, desde 1988, que
a redu~ãó maisé:\centuada da jornada de trabalho.
Estamos desmontando uma série de armadilhas em
que nos~o .. Paísfói envolvido, para criar condições
para a retomada do crescimento econômico. Não há
melhor oportunidade do qUe esta para discutirmos a
redução da jornadEi de trabalho em conjunto com as
medidas sobre crescimento econômico. Todos preci
sam tE;l:r direito a trabalhar.

E eSse o Clbjetívo da proposta de emenda à
Constít~içãoquehojefoi apreciada pela Comissão de
Constituiçãp e<Justiça ~ de Redação. Ela recebeu pa
recer favorável do Deputado Paulo Magalhães e a
unanimidade dos demais membros.

Tive a satisfação de ser um dos autores, junto
com o ex-Deputado Paulo Paim, hoje Senador da Re
pública.

Essa PEC foi assinada por todos os Deputados
do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista
do Brasil, do Partido Socialista Brasileiro, do Partido
Democrático Trabalhista •• e .por um sem-número de
Parlamentares que foram reeleitos e querem ver a
medida aprovada por esta Casa, uma vez que ela ga
rante jornada de trabalho mais justa para lO povo bra
sileiro, que ainda amarga unia das maiones do mun
do. No comércio, por exemplo, a média é de 52 horas
de trabalho.

Então, esta é rica oportunidade para discutir
mos no Congresso Nacional a retomada do cresci
mento, as bases para o crescimento econômico e, ao
mesmo tempo, a redução da jornada de trabalho.

Minha expectativa é de que V.Exa. e o Presi
dente João Paulo Cunha encaminhem. de imediato
solicitação a todos os partidos para que indiquem os
membros da Comissão Especial que irá apreciar o
mérito da proposta de redução da jornada de traba
lho.

A propósito, o assunto ganhou, nas últimas se
manas, o reforço do próprio Presidente da. República,
uma vez que fez parte de seu programa de campanha
eleitoral e agora S.Exa. anuncia de público seu pro
pósito de apoiar a proposta. Portanto, Sr. Presidente,
estamos já apelando à Presidência para que solicite
aos partidos a indicação dos membros da nova Co
missão que surgirá na Câmara dos DepUtados para
apreciação da proposta de redução da jornada de tra
balho.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o Projeto de Lei nº 1.568, de 2003.
O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da Política Nacional do Livro

Diretrizes Gerais
Art. 1º Esta lei institui a Política Nacional do li

vro, mediante as seguintes diretrizes:
I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do di

reito de acesso e uso do livro;
11- o livro é o meio principal e insubstituível da

difusão da cultura e transmissãodo conhecimento, do
fomento à pesquisa social e científica, da conserva
ção do patrimônio nacional, da transformação e aper
feiçoamento social e da melhoria da qualidade de
vida;

II
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111 - fomentar e apoiar a produção, a edição, a
difusão, a distribuição e a comercialização do livro;

IV - estimular a produção intelectual dos escri
tores e autores brasileiros, tanto de obras científicas
como culturais;

V - promover e incentivar o hábito da leitura;
VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um

grande centro editorial;
VII - competir no mercado internacional de li

vros, ampliando a exportação de livros nacionais;
VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;
IX· - capacitar a população para o uso do livro

como fator fundamental para seu progresso econômi
co, político, social e promover a justa distribuição do
saber e da renda;

X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliote
cas e pontos de venda de livro;

XI - propiciar aos autores, editores, distribuido
res e livreiros as condições necessárias ao cumpri
mento do disposto nesta Lei;

XII - assegurar às pessoas com deficiência vi
sual o acesso à leitura.

CAPíTULO 11
Do Livro

Art. 2º Considera-se livro, para efeitos desta lei,
a publicação de textos escritos em fichas ou folhas,
não periódica, grampeada, colada ou costurada, em
volume cartonado, encardenado ou em brochura, em
capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.

Parágrafo único. São equiparados a livro:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza

que representem parte de livro;
11 - materiais avulsos relacionados com o livro,

impressos em papel ou em material similar;
111- roteiros de leitura para controle e estudo de

literatura ou de obras didáticas;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou ar-

mar;
v - atlas geográficos, históricos, anatômicos,

mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, pro

duzidos por editores, mediante contrato de edição ce
lebrado com o autor, com a utilização de qualquer su
porte;

VII - livros em meio digital, magnético e ótico,
para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual;

VIII-livros impressos no Sistema Braille.
Art. 3º É livro brasileiro o publicado por editora

sediada no Brasil, em qualquer idioma, bem como o

impresso ou fixado em qualquer suporte no exterior
por editor sediado no Brasil.

Art. 4º É livre a entrada no País de livros em lín
gua estrangeira ou portuguesa, isentos de imposto de
importação ou de qualquer taxa, independente de li
cença alfandegária prévia.

CAPíTULO 111
Da Editoração, Distribuição e

Comercialização do livro

Art. 5º Para efeitos desta lei, é considerado:
I - autor: a pessoa física criadora de livros;
11 - editor: a pessoa física ou jurídica que adqui

re o direito de reprodução de livros, dando a eles tra
tamento adequado à leitura;

111- distribuidor: a pessoa jurídica que opera no
ramo de compra e venda de livros por atacado;

IV - livreiro: a pessoa jurídica ou representante
comercial autônomo que se dedicaà venda de livros.

Art. 6º Na editoração do livro, é obrigatória a
adoção do Número Internacional Padronizado, bem
como a ficha de catalogação para publicação.

Parágrafo único. O número referido no caput
deste artigo constará da quarta capa do livro impres
so.

Art. 7º O Poder Executivo estabelecerá formas
de financiamento para as editoras e para o sistema de
distribuição de livro, por meio de criação de linhas de
crédito específicas.

Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Poder Execu
tivo implementar programas anuais para manutenção
e atualização do acervo de bibliotecas públicas, uni
versitárias e escolares.

Art.8º É permitida a formação de um fundo de
provisão para depreciação de estoques e de adianta
mento de direitos autorais.

§ 1º Para a gestão do fundo levar"se-á em conta
o saldo existente no último dia de cada exercício fi
nanceiro legal, na proporção do tempo de aquisição,
observados os seguintes percentuais:

1- mais de 1 (um) ano e menos de 2 (dois) anos:
30% (trinta por cento) do custo direto de produção;

11 - mais de 2 (dois) anos e menos de 3 (três)
anos: 50% (cinqüenta por cento) do custo direto de
produção;

111- mais de 3 (três) anos: 100% (cem por cento)
do custo direto de produção.

§ 2º Ao fim de cada exercício financeiro legal
será feito o ajustamento da provisão dos respectivos
estoques.

~~~~~- ---~~-~----
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Art. 9º O fundo e seus acréscimos serão levados
a débito da conta própria de resultado, sendo seu va
lor dedutível, para apuração do lucro real. As rever
sões por excesso irão a crédito para tributação.

Art. 10. É facultada às editoras a contratação de
trabalho autônomo de revisores, redatores, capistas,
tradutores, diagramadores e outros similares, sem
configuração de vínculo empregatício.

Art. 11. Os contratos firmados entre autores e
editores de livros para cessão de direitos autorais
para publicação deverão ser cadastrados na Funda
ção Biblioteca Nacional, no Escritório de Direitos Au
torais.

Art. 12. É facultado ao Poder Executivo a fixa
ção de normas para o atendimento ao disposto nos
incisosVH e VIII do art. 2º desta lei.

CAPíTULO IV
Da Difusão do Livro

Art. 13. Cabe ao Poder Executivo criar e execu
tar projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura,
ampliar os já existentes e a implementar, isoladamen
te ou em parcerias públicas ou privadas, as seguintes
ações em âmbito nacional:

I - criar parceiras, públicas ou privadas, para o
desenvolvimento de programas de incentivo à leitura,
com a participação de entidades públicas e privadas;

11 - estimulara criação e execução de projetos
voltados para o estímulo e a consolidação do hábito
de leitura, mediante:

a) revisão e ampliação do processo de alfabeti
zação e leitura de textos de literatura nas escolas;

b) introdução da hora de leitura diária nas esco-
las;

c) exigência pelos sistemas de ensino,para efe
ito de autorização de escolas, de acervo mínimo de li
vros para as bibliotecas escolares;

111 - instituir programas, em bases regulares,
para a exportação evenda de livros brasileiros em fei
ras e eventos internacionais;

IV - estabelecer tarifa postal preferencial, redu
zida, para o livro brasileiro;

V - criar cursos de capacitação do trabalho edi
torial, gráfico e livreiro em todo o território nacional.

Art. 14. É o Poder Executivo autorizado a pro
mover o desenvolvimento de programas de amplia
ção do número de livrarias e pontos de venda no
País, podendo ser ouvidas as Administrações Esta
duais e Municipais competentes.

Art. 15. Inclua-se a seguinte alínea ''f' no § 3º do
art. 18da·lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991:

"Art. 18 .
§ 3º .
f) instalação de novas livrarias." (NR)

CAPíTULO V
Das Disposições Gerais

Art. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios consignarão, em seus respectivos or
çamentos, verbas às bibliotecas para sua manuten
ção e aquisição de livros.

Art. 17. A inserção de rubrica orçamentária pelo
Poder Executivo para financiamento da moderniza
ção e expansão do sistema bibliotecário e de progra
mas de incentivo à leitura será feita por meio do Fun
do Nacional de Cultura.

Art. 18. Com a finalidade de controlar os bens
patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é
considerado material permanente.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

decorrência do parágrafo único do art. 2º, fica consi
derada emenda de redação a seguinte emenda, de
autoria do ilustre Deputado Dr. Hélio, com o apoia
mento dos Líderes do PFl, nobre Deputado José
Carlos Aleluia,.do PCdoB, Deputado Inácio Arruda, e
do PT, Deputado Chico Alencar:

EMENDA DE REDAÇÃO

"Acrescente-se ao parágrafo único do
art. 7!J, após a palavra 'escolares', a expres
são 'incluídas obras em sistema Braille'."

Justificação

Os deficientes visuais devem ter o mesmo direi
to e acesso à leitura, bem com todo cidadão.

Assinam: Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT; José
Carlos Aleluia, Líder do PFl; Inácio Arruda, Líder do
PCdoB; Chico Alencar, PT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação a emenda de redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte



Institui a Política Nacional do Livro.

o Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da Política Nacional do Livro
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REDAÇÃO FINAL DO Parágrafo único. São equiparados a livro:

PROJETO DE LEI Nº 1.5G8-A, DE 2003 1- fascículos, publicações de qualquer natureza
que representem parte de livro;

11 - materiais avulsos relacionados com o livro,
impressos em papel ou em material similar;

111- roteiros de leitura para controle e estudo de
literatura ou de obras didáticas;

IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou ar-

Diretrizes Gerais
Art. 1º Esta lei institui a Política Nacional do li

vro, mediante as seguintes diretrizes:
I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do di

reito de acesso e uso do livro;
li - o livro é o meio principal e insubstituível da

difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do
fomento à pesquisa social e científica, da conserva
ção do patrimônio nacional, da transformação e aper
feiçoamento social e da melhoria da qualidade de
vida;

111 - fomentar e apoiar a produção, a edição, a
difusão, a distribuição e a comercialização do livro;

IV - estimular a produção intelectual dos escri
tores e autores brasileiros, tanto de obras científicas
como culturais;

V - promover e incentivar o hábito da leitura;

VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um
grande centro editorial;

VII - competir no mercado internacional de li
vros, ampliando a exportação de livros nacionais;

VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;

IX- capacitar a população para o uso do livro
como fator fundamental para seu progresso econô
mico, político, social e promover a justa distribuição
do saber e da renda;

X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliote
cas e pontos de venda de livro;

XI - propiciar aos autores, editores, distribuido
res e livreiros as condições necessárias ao cumpri
mento do disposto nesta Lei;

XII - assegurar às pessoas com deficiência vi
sual o acesso à leitura.

CAPíTULO 11
Do Livro

Art. 2º Considera-se livro, para efeitos desta lei,
a publicação de textos escritos em fichas ou folhas,
não periódica, grampeada, colada ou costurada, em
volume cartonado, encardenado ou em brochura, em
capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.

mar;
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos,

mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, pro

duzidos por editores, mediante contrato de edição ce
lebrado com o autor, com a utilização de qualquer su
porte;

VII - livros em meio digital, magnético e ótico,
para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual;

VIII - livros impressos no Sistema Braille.
Art. 3º É livro brasileiro o publicado por editora

sediada no Brasil, em qualquer idioma, bem como o
impresso ou fixado em qualquer suporte no exterior
por editor sediado no Brasil.

Art. 4º É livre a entrada no País de livros em lín
gua estrangeira ou portuguesa, isentos de imposto de
importação ou de qualquer taxa, independente de li
cença alfandegária prévia.

CAPíTULO 111
Da Editoração, Distribuição
e Comercialização do Livro

Art. 5º Para efeitos desta lei, é considerado:
I - autor: a pessoa física criadora de livros;
11 - editor: a pessoa física ou jurídica que adqui

re o direito de reprodução de livros, dando a eles tra
tamento adequado à leitura;

111- distribuidor: a pessoa jurídica que opera no
ramo de compra e venda de livros por atacado;

IV - livreiro: a pessoa jurídica ou representante
comercial autônomo que se dedica à venda de livros.

Art. 6º Na editoração do livro, é obrigatória a
adoção do Número Internacional Padronizado, bem
como a ficha de catalogação para publicação.

Parágrafo único. O número referido no caput
deste artigo constará da quarta capa do livro impresso.

Art. 7º O Poder Executivo estabelecerá formas
de financiamento para as editoras e para o sistema de
distribuição de livro, por meio de criação de linhas de
crédito específicas.

Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Poder Execu
tivo implementar programas anuais para manutenção
e atualização do acervo de bibliotecas públicas, uni-
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versitárias e escolares, incluídas obras em Sistema
Braille.

Art. 8º É permitida a formação de um fundo de
provisão para depreciação de estoques e de adianta
mento de direitos autorais.

§ 1Q Para a gestão do fundo levar-se-á em conta
o saldo existente no último dia de cada exercício fi
nanceiro legal, na proporção do tempo de aquisição,
observados os seguintes percentuais:

I - mais de um ano e menos de dois anos: trinta
por cento do custo direto de produção;

11- mais de dois anos e menos de três anos: cin
qüentaporcento do custo direto de produção;

111- mais de três anos: cem por cento do custo
direto de produção.

§ 2º Ao firn de cada exercício financeiro legal
será feito o ajustamento da provisão dos respectivos
estoques.

Art. 9º O fundo e seus acréscimos serão levados
a débito da conta própria de resultado, sendo seu va
lor dedutível, para apuração do lucro real. As rever
sões por eXcesso irão a crédito para tributação.

Art. 10. É facultada às editoras a contratação de
trabalho autônomo de revisores,. redatores, capistas,
tradutores, diagramadores e outros similares, sem
configuração de vínculo empregatício.

Art. 11. Os contratos firmados entre autores e
editores de livros para cessão de direitos autorais
para publicação deverão ser cadastrados na Funda
ção Biblioteca Nacional, no Escritório de Direitos Au
torais.

Art. 12. É facultado ao Poder Executivo a fixa
ção de normas para o atendimento ao disposto nos
incisos VII e VIII do art. 2º desta Lei.

CAPíTULO IV
Da Difusão do Livro

Art. 13. Cabe ao Poder Executivo criar e execu
tar projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura,
ampliar os já existentes e implementar, isoladamente
ou em parcerias públicas ou privadas, as seguintes
ações em âmbito nacional:

I - criar parcerias, pÚblicas ou privadas, para o
desenvolvimento de programas de incentivo à leitura,
com a participação de entidades públicas e privadas;

II - estimular a criação e execução de projetos
voltados para o estímulo e a consolidação do hábito
de leitura, mediante:

a) revisão e ampliação do processo de alfabeti
zação e leitura de textos de·literatura nas escolas;

b) introdução da hora de leitura diária nas esco-
las;

c) exigência pelos sistemas de ensino, para efe
ito de autorização de escolas, de acervo mínimo de li
vros para as bibliotecas eSGolares;

IH - instituir programas, em bases regulares,
para a exportação e vendàde livros brasileiros em fei
ras e eventos internacionais;

IV - estabelecer tarífa postal preferencial, redu
zida, para o livro brasileiro;

V - criar cursos de capacitação do trabalho edi
torial, gráfico e livreiro em todo o território nacional.

Art. 14. É o Poder Executivo autorizado a pro
mover o desenvolviménto de programas de amplia
çãodo número. de livrarias e pontos de venda no
País, podendo ser ouvidas as Administrações Esta
duais e Municipais competentes.

Art. 15. O § 3º do art. 18 da lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991, passá a vigorar acrescido da
seguinte alínea f.

"Art. 18.
§ 3º
f) instalação de novas livrarias."(NR)

CAPíTULO V
Disposições Gerais

Art. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios consignarão, em seus respectivos or
çamentos, verbas às bibliotecas para sua manuten
ção e aquisição de livros.

Art. 17.A inserção de rubrica orçamentária pelo
Poder Executivo para financiamento da moderniza
ção e expansão do sistema bibliotecário e de progra
mas de incentivo à leitura será feita por meio doFun
do Nacional de Cultura.

Art. 18. Com a finalidade de controlar os bens
patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é
considerado material permanente.

Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2003. 
Maurício Quintella Lessa - Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
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ciais de propriedade da União situados no SHIGS,
Quadra 707, Bloco "H", Casas 68,74 e 80, Asa Sul,
Brasília, Distrito Federal, com as características e
confrontações constantes da matrícula nQ 169, fls.
124, do Livro nQ 3, Registro Geral do Cartório do 1Q

Ofício de Registros de Imóveis de Brasília, Distrito Fe
deral.

Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram.

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Há

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE LEI N2 258-B, DE 2003

Autoriza o Poder Executivo a doar
imóveis que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É autorizado o Poder Executivo a doar à

Mitra Arquidiocesana de Brasília os imóveis residen
ciais de propriedade da União situados no SHIGS,
Quadra 707, Bloco "H", Casas 68,74 e 80, Asa Sul,
Brasília, Distrito Federal, com as características e
confrontações constantes da matrícula nQ 169, fls.
124, do Livro nQ 3, Registro Geral do Cartório do 1Q

Ofício de Registros de Imóveis de Brasília, Distrito Fe
deral.

Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Biscaia - Relator.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Encerrada a Ordem do Dia, libero a Comissão Espe
cial de Reforma Tributária.

O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a reforma tributária, que não significa au
mento, mas uniformização e redistribuição de impos-

DAVOTAÇÃO

o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gistro a grande contribuição do Presidente José Sar
ney, homem das letras, de Estado, para aprovação
deste projeto. O PFL não tem dúvida de que, em que
pese não ter havido grande debate em torno da ques
tão, trata-se de importante projeto que merece nosso
aplauso e nosso apoio.

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Logo após a votação desse projeto, a Presidência vai
conceder a palavra a todos os que a solicitarem. Em
virtude de a Comissão da Reforma Tributária estar re
unida, precisa liberar o Plenário para que ela continue
seus trabalhos.

Vamos votar o último projeto de lei da pauta. Os
outros foram retirados de ofício pelo Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

PROJETO DE LEI N2 258-A, DE 2003
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei n2 258, de 2003, que autori;z:a o
Poder Executivo a doar imóveis que men
ciona; tendo parecer da Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação (Rélator: Sr. Júlio Delga
do). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para oferecer parecer ao projeto, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, no lugar do no
bre Deputado José Roberto Arruda, que não está pre
sente em plenário, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Luiz Couto.

O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o proje
to está de acordo com as normas legislativas.

Por considerá-lo admissível e constitucional, so
mos pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À
MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação o Projeto de Lei nQ 258, de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É autorizado o Poder Executivo a doar à

Mitra Arquidiocesana de Brasília os imóveis residen-
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tos, teve um aspecto que incomodou a alguns Depu
tados doPT. Porém, a disciplina partidária, valor que
pregamos, e a aposta no compromisso social do Go
verno do Presidente Lula nortearam nosso voto pela
manutenção do texto original da reforma tributária en
viada pelo Poder Executivo, mantendo a vigência da
Desvinculação das Receitas da União. Entretanto, é
inegável que a prorrogaçãodq DRU facilita o caminho
para que recursos fundamentais à saúde, à educação
e ao social, em geral, sejam plenificados. Seguimos
orientação do partido, mas temos apreensões quanto
a isso.

A compensação será, quando da análise e alte
rações no projeto de lei Orçamentária para 2004, uma
forte alocação de recursos nas áreas vinculadas às
reais necessidades do nosso povo. Não se pode fa
zer superávit primário com a miséria estrutural de tan
tos, nem promover retomada do crescimento com
concessões seguidas a organismos financeiros inter
nacionais. Que jamais se desvincule o Poder Público
do Brasil do seu irrenunciável compromisso social.

Lamentamos também que o PFL, o PSDB, o
PRONA e mesmo parte da base de qpoio ao Governo
tenham rejeitado o aumento progressivo do Imposto
sobre Grandes Heranças, Quando se tratada Justiça,
a propriedade não é intocável. Os ricos do Brasil têm
uma dívidasocial com os mais pobres.

Toda propriedade possui um gravame social
que sobre ela recai. Não há posSibilidade de comba
termos a miséria neste País se os mais ricos não pas
sarem a contribuir decisivamente para isso.

Passo a aborda.r outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs.Deputados, o Brasil

acompanhou ansioso a reunião da Organização Mun
dial do Comércio, realizada semana passada na cida
de de Cancún, nof\l1éxico. Pela primeira vez na histó
ria desse organismo internacional, que tem como ob
jetivo normatizar as relações comerciais entre os paí
ses, presenciamos explicitamente as divergências de
interesses entre os países ricos e os países pobres,
em luta pelo desenvolvimento.

A orgMizaçãodo Grupo dos 22, liderado pelo
Brasil e que conta Com a participação de países como
a China e a índia, demonstra que se está estabele
cendo uma nova relação no comércio mundial. O mo
vimento de articulação entre esses países estava em
consonância com as manifestações massivas anti
globalização que ocorreram naquela cidade.

Os Estados Unidos e a União Européia não con
seguiramaprovar €I continUidade de suas políticas de
subsídios aos seus produtos agrícolas, política que

vem prejudicando a entrada e a comercia~ização dos
produtos agrícolas dos países em desenvolvimento.
Conforme apontou o Presidente Lula, "queremos
apenas a oportunidade de competir livremente". As
propostas do G-22 estão baseadas em 3 pilares fun
damentais: a eliminação dos subsídios às exporta
ções, a redução do apoio doméstico aos produtores
locais e o maior acesso aos mercados.

A organização do G-22 ganhou grande desta
que em todos os jornais do mundo, sempre apontan
do o papel do Brasil e a capacidade de negociação
posicionada do nosso Ministro dasRelações Exterio
res, Celso Amorim. O jornal francês Le Monde, por
exemplo, destacou que a aliança dos países pobres
em processo de desenvolvimento foi uma razão para
se alegrar.

Essa reunião da OMC foi uma demonstração de
que é possível e fundamental estabelecer relações in
ternacionais de ordem política, comercial, financeira,
baseadas no conceito de soberania nacional e na so
lidariedade.

Espera.mos que o G-22 consiga manter-se uni
do e que não ceda às pressões dos países ricos que,
seguramente, virão.

Parabenizo toda a missão brasileira presente
àquela reunião, chefiada pelos Ministros Celso Amo
rim, das Relações Exteriores, Roberto Rodrigues, da
Agricultura, e Miguel Rosselto, do Desenvolvimento
Agrário, esperando que seus exemplos sejam segui
dos pela área econômica do nosso Governo e que no
vas relações com outros organismos internacionais,
especia.lmente com o FMI, sejam efetivamente cons
truídas.

Por fim, Sr. Presidente, manifesto integral apoio
aos milhões de cidadãos brasileiros que pedem a
convocação de um plebiscito oficial, em 2004, para
que nosso povo possa decidir sobre a adesão à Área
de Livre de Comércio das Américas, tão desejada pe
los EUA, e, por isso mesmo, tão questionável.

Era o que tinha a dizer.
O SR.LUIZ COUTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT - PB. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, quero parabenizá-lo pela forma imparcial com
que conduz os trabalhos, sem fazer distinção e para
que haja debate, e com respeito.
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Sr. Presidente, em todas as votações hoje segui
a indicação do Partido dos Trabalhadores, meu parti
do.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
surpresa e indignação que venho tratar hoje das últi
mas notícias sobre improbidade ocorrida na adminis
tração tucana da Capital do Estado da Paraíba. Con
forme divulgado pela imprensa local e nacional, 4 diri
gentes e representantes do Ministério Público Fede
ral estão solicitando o bloqueio de todo e qualquer re
passe de recursos federais ao Município de João
Pessoa, além de minuciosa análise e auditoria de to
dos os convênios celebrados entre o Governo Fede
ral e seus órgãos com a Prefeitura de João Pessoa
nos últimos 8 anos.

Tal pedido extremo deriva de situação que pare
ceria esdrúxula se não demonstrasse flagrante impro
bidade por parte do Poder Executivo Municipal da
quela Capital, governada pelo PSDB, e que foi conse

tatada pelos representantes do Ministério Público Fe
deral. Em todos os casos analisados, o Município de
João Pessoa simplesmente não se valeu do instituto
da licitação como requisito prévio de contratação de
empresas para execução de obras decorrentes de
convênios e contratos de repasses celebrados com a
União.

Até agora, Sr. Presidente, no início das investi
gações, já foram constatadas ausências de licitação
em vários contratos, envolvendo a quantia de mais de
30 milhões de reais. E, pasmem, segundo informado
pelos membros da Procuradoria Regional da Repúbli
ca na Paraíba, as irregularidades constatadas na rea
lização de obras pela Prefeitura de João Pessoa, com
recursos oriundos do Governo Federal, significam
apenas uma gota d'água no oceano se comparadas
com a quantidade de denúncias que chegam ao Mi
nistério Público contra o Município.

Tal constatação de abuso na gestão administra
tiva merece reprimenda urgente. Todos sabemos que
a negativa ao procedimento Iicitatório, aparentemen
te comum ao Governo do PSDB, é o meio utilizado
por maus administradores da coisa pública para sub
verter a legalidade e utilizar o erário para fins incon
fessáveis. As apurações pela Controladoria-Geral da
União devem ser efusivas e imediatas, para que os
responsáveis sejam irremediavelmente punidos.

É imperiosa a repressão a tais abusos, claro co
metimento de improbidade administrativa, para que
sejam prestigiados os princípios da legalidade e mo
ralidade administrativas, verdadeiras conquistas da
Nação que, incessantemente, por todos os seus seg
mentos, exige providências mais eficazes contra a

prática de atos administrativos obtusos, como os pra
ticados nos últimos anos pela administração tucana
da Capital da Paraíba.

O procedimento licitatório, além de se preocu
par com a seleção da melhor proposta, assegura a
plena aplicabilidade do princípio da isonomia, impe
dindo a malversação do dinheiro público, evitando
que desvios sejam cometidos em prejuízo ao erário.

Conforme apurado pelo Ministério Público Fe
deral, diversas empresas foram beneficiadas pela ati
tude irresponsável e lesiva da administração tucana
em João Pessoa, utilizando-se de ardis diversos,
como a alteração de razão social e cessões irregula
res de contratos. Destaca-se como beneficiada a
CONORT, que em apenas 17 dias de formação con
seguiu receber cerca de R$ 6 milhões da Prefeitura
do PSDB. Mais ainda, em pouco mais de um ano, a
CONORT conseguiu abocanhar quase 30 milhões
em contratos com a Prefeitura de João Pessoa, sem
participar de uma única licitação.

O Ministério Público Federal, através de seus
aplicados procuradores, verificou ainda que a
CONORT, essa parceira tão agraciada pela adminis
tração tucana local, tem como sócio fundador da em
presa que lhe originou um traficante conhecido por
Marcelo Paraíba, hoje preso na cidade de Assis,
Estado de São Paulo.

Estamos acionando o Poder Judiciário, o Minis
tério Público e a Controladoria-Geral da União, dentre
outras relevantes instituições, questionando tais ab
surdos e exigindo, por todos os meios possíveis, con
tundente ação destes, encarregados de exigir o cum
primento das leis e as normas constitucionais, no sen
tido de coibir a ação daqueles para quem o cumpri
mento das normas jurídicas passa a ser encarado
como obstáculo.

A defesa do patrimônio público torna-se exigên
cia crescente de nossa sociedade, que escolheu, por
seus representantes constitucionais, o caminho do
combate rigoroso à improbidade administrativa, cla
ramente manifestada pela não realização de licitação
em quase 8 anos de Governo tucano na Cidade de
João Pessoa, burla e escárnio à legalidade, moralida
de e sobretudo ao valoroso povo paraibano.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SEVERIANO ALVES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT- BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
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homenagem ao Presidente João Paulo Cunha por
sua firmeza, pela maneira como conduziu os traba
lhos na votação dessas reformas. E também a
V.Exa., Deputado Inocêncio Oliveira. Não sou do seu
partido, nem lhe quero fazer média alguma. Conhe
ço-o há muito tempo e sei o quanto se desgastou com
a Liderança do seupartido paraser leal ao Presidente
da Casa. Então, V.Exa. também está de parabéns,
porque não usou o partidarismo ou seu partido para ti
rar proveito na Mesa da Câmara. Foi um verdadeiro
Vice-Presidente, que exerceu a Presidência por mui
tas vezes.

V.Exa. conhece muito bem esta Casa, e conte
com minha admiração. Meus parabéns, Presidente.

Sr. presidente, aproveito para fazer uma home
nagem à Juíza Maria José Sales Pereira, da Bahia,
que, depois demais de 2 décadas de magistratura, foi
agora, por merecimento, conduzida ao cargo de De
sembargadora, cargo máximo da judicatura baiana. É
urna senhora de caráter intocável, que sempre foi res
peitada na magistratura; integrou o Tribunal Eleitoral
da Bahia e sempre ágiu com lisura. Trata-se de uma
estudiosa e uma juíza do maior respeito.

Portanto, deixo registradá minha homenagem a
esta senhora que, por merecimento, acaba de ser
eleita ~esembargadora. A Magistratura da Bahia ga
nhará muito com a sabedoria e a lisura de caráter de
que essàmagistrada é portadora.

Muito· obrigado.
O Sa. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

meu nomê e no do Presidente João Paulo Cunha,
agradeço ás homenagens que nos são prestadas.
Nada mais fizemos do que cumprir nosso dever peran
te nossos pares quí3' nos elegeram Presidentes de to
dos, independente de partido político oucompetição.

Depl.ltado Severiano Alves, a admiração que te
nho por V. Exa. t~mbém é recíproca. Convivemos há
muitos anos nesta Casa e sei de seu espírito público.
É uma grande honra tê-lo como colega e, sobretudo,
como amigo.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. apalavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Sêm revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar que, por ter
tido compromissos importantes na tarde de hoje, não
pude estar·aqui·durante as votações. Mas acompa
nhei o PPS nas votações nominais realizadas em re-

lação às Emendas Aglutinativas nº 61,69, 72, 60, 71,
64 e 68. Votamos "não".

Sr. Presidente, o que foi levantado pelo Deputa
do Sevériano não é ape~as cumprimento ou elogio
gratuito, mas o reconhecimento de trabalho feito por
V.Exa., pelo Deputado João Páulo Cunha e pelo Lí
der do Governo, Deputado Aldo Rebelo, que teve
grande atuação nesta Casa.

Lamenta-'se, contudo, a posição de determina
dos partidos, a exemplo do PFL, que acha que a
emenda não presta. Segundo o Líder do PFL, do pri
meiro ao último artigo a emenda não vale nada, mas
negociou até o último momento para participar da
emendá

E·o PSDB disse que fez um acordo de procedi
mento, mas SUas impressões digitais estão em todo o
procesSo. Interessante é que o discurso é uma coisa,
na prática, na negociação, outra completamente dife
rente. Vi Líderes doPSDB, de forma legítima, partici
parem da discussão politicamente adequada para
que se respeitassem interesses do próprio PSDB. Vi
Líderes do PFL participando diretamente para tentar
modificar o projeto, mas no discurso o projeto não
serve. Interessante é que o projeto deve servir, e
deve servir bem.

O importante disso tudo é que, se existem erros
e problemas nesta reforma, há pelo menos um acerto:
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve a coragem
de encaminhar reformas que, durante eanos, com di
ficuldades enormes, não. andaram. E hoje as refor
mas estãocaminhando graças à direção muito equili
brada do PT, com o Deputado João Paullo Cunha, e
do Presidente em exercício, pelo PFL, Inocêncio Oli
veira, que teve conduta absolutamente exemplar du
rante .toda essa .. tramitação, inclusive chamando a
atenção de determinadas figuras, quandc) foi neces
sário fazê-lo, q~~ ultrapassaram o limite do respeito.

Quero lembrar que estamqs respondendo a um
grande interesse da sociedade brasileira: ver em an
damento esse tipo de trabalho. Se existem proble
mas, vamos corrigi-los, mas ~este momento acho
que estamos soluqionando alguns deles, prova disso
foi a resposta do Plenário na sessã?de ontem, que
não ac~itou determinado ponto da matéria, qual ~eja,
a questão das heranças e das d()ações, atitude abso
lutamentedemocrática e natural.

Não era meu posicionamento, mas passo a res
peitá-lo, porque este é o desejodamaiorla do Plená
rio. Eu~ude acompanhara desejo da maioriado povo
brasileiro. As pessoas não entenderam bem a propo
sição como se deuontem. Assim, entendo que avan
çamos.
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Sr. Presidente, aproveito a ocasião para agra
decer a oportunidade que V.Exa. me concede no final
desta sessão e informo que a população da Bahia
está alegre. O Governo da Bahia foi derrotado no
quesito horário de verão, que há dez anos era manti
do por imposição do Governo do Estado, e agora não
é mais. O Governo Lula diz que não haverá mais ho
rário de verão, e nós estamos com Pernambuco, no
horário de Deus, a partir de já.

Muito obrigado.
O SR. LOBBE NETO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. LOBBE NETO (PSDB - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, é claro que o debate e as divergênci
as são legítimos, estamos no Parlamento brasileiro, e
há aspectos divergentes e convergentes.

Parabenizo V.Exa. e o Presidente desta Casa,
Deputado João Paulo, pela condução dos trabalhos.
E agradeço por ter sido colocado em votação, nesta
tarde, o projeto Parlamento Jovem Brasileiro, do qual
somos autores, e hoje, com o apoio de todos os Líde
res, aos quais agradeço,· passamos à urgência.

A respeito da Semana da Juventude, seminário
sob a coordenação do Deputado Vignatti, espero que
venhamos a aprovar esta proposta na Casa.

Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, nesta
quarta-feira, dia 17 de setembro, os cerca de 8.500
trabalhadores da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA, em todo o País, estão pa
ralisados novamente, buscando correção salarial que
não ocorre há mais de 16 meses. Além disso, os tra
balhadores desejam alguma definição da EMBRAPA
e do Governo quanto às suas reivindicações. Eles es
peram há mais de 100 dias que o Tribunal Superior do
Trabalho marque a data da primeira audiência de
conciliação do processo de dissídio. Isso mesmo, se
nhoras e senhores: há mais de 100 dias foi ajuizado o
processo e até o momento sequer a data para a au
diência foi marcada.

Em São Carlos, Município de São Paulo em que
estão instaladas 2 unidades da empresa, a
EMBRAPA Pecuária Sudeste e a EMBRAPA Instru
mentação Agropecuária, o Presidente da Seção local
do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Institui
ções de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário
SINPAF, André Luís Brassolatti, com quem mantive
mos contato nestes dias, informou-nos que os funcio
nários se reúnem defronte à sede desta última unida-

de, no centro da cidade, onde fazem sua manifesta
ção, e anunciam publicamente os motivos da parali
sação.

Na primeira paralisação, ocorrida no último dia
17 de junho, os trabalhadores distribuíram em todo o
País produtos da pesquisa - feijão, laranja, milho e
até um almoço para cerca de 3 mil pessoas na Espla
nada dos Ministérios. A mobilização resultou em au
diências com representantes da Casa Civil e dos Mi
nistérios da Agricultura e do Planejamento, além de
uma audiência com o Presidente do TST, Ministro
Francisco Fausto.

Na época, o Ministro manifestou a possibilidade
da primeira audiência entre a EMBRAPA e os traba
lhadores ser realizada até o dia 20 de julho. A expec
tativa não se concretizou. Selma Beltrão, Presidente
do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesqui
sa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF expli
ca que o sindicato tem se mantido aberto à negocia
ção e que o melhor seria um acordo entre a empresa
e os trabalhadores. "No entanto, nem a EMBRAPA
nem o Governo manifestaram, até o momento, inte
resse em fechar realmente um acordo", diz

A data-base da categoria é 1º de maio. A situa
ção dos 8.500 trabalhadores é de total achatamento
dos salários. Além da situação salarial, o SINPAFtem
se mobilizado pela liberação dos recursos previstos
no orçamento da empresa para este ano: 733 milhões
de reais, dos quais somente 40% - 298 milhões de re
ais - foram liberados até o momento.

Desta forma, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, queremos manifestar nosso apoio aos traba
lhadores em todo o Brasil, bem como solicitar à Presi
dência desta Casa que se manifeste junto ao TST,
para que o mesmo possa marcar urgentemente a
data para a audiência de conciliação.

Era o que tinha a dizer.
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
últimas votações, votei de acordo com a orientação
do meu partido.

O SR. VIGNATTI- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. VIGNATTI (PT - SC. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, também cumpri-
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mento V.Exa. e o Presidente da Casa, Deputado O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
João Paulo Cunha, pela brilhante condução desse peço a palavra pela ordem.
processo de votação. A humildade faz parte da perso- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
nalidade de um grande homem. E assim V.Exa. se V.Exa. a palavra.
porta quando aqui lhe são dirigidos elogios. O SR. EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela

Com certeza, milhões de brasileiros nos assis- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos
tem neste momento, e desejo que muitos jovens tam- últimos 2 dias o que vimos nesta Casa não foi o en-
bém, porque aproveito a oportunidade para informar frentamento político, mas ideológico. Posilções crista-
que comemoraremos a Semana Nacional da Juven- lizadas mostraram que alguns não querem o Estado
tude e o Dia Internacional da Juventude com a reali- fortalecido, não querem alterar as relações de classe,
zação do Seminário Políticas Públicas para a Juven- não querem mudar a estrutura social p€irversa que
tude, que tem o apoio da UNESCO, da Casa, dos Mi- este País sempre apresentou.
nistérios da Educação e do Trabalho e da Caixa Eco- Os debates sobre as reformas da Previdência e
nômica Federal. tributária apontaram outro caminho: o dlo fortaleci-

O Brasil é o 5º País mais jovem do mundo, com mento do Estado nacional, de reconstrução do Esta-
34 milhões de habitantes jovens. Ao mesmo tempo do republicano e da reversão da perversa ótica de
em que tais dadosdemonstram uma virtude, há gran- concentração de poder e renda por apenas um pe-
de demanda de políticas públicas a ser construída. queno segmento da sociedade em detrimento de
Precisamos debater diversas questões, inclusive o imensa maioria que sempre viveu na exclusão social.
conceito de jovem, já ultrapassado. Hoje, jovem é A aproVação das reformas previdenciária e tri-
aquele indivíduo nã faixa etária entre 14 e 24 anos de butária, com todo o esforço. feito pela base aliada,
idade, mas antigamente se levava em consideração a aponta outro sentido. E foi importante enfrentar nesta
época em que casávamos, Casa o debate ideológico, porque a população pôde

Sr. Presidente, solicito a Deputados, assesso- ver que os discursos escondiam no proselitismo a in-
res e todos que nos ouvem que articulem a participa- tenção de não alterar essa relação perversa. Por fim,
ção dapopulação dos Estados neste Seminário, a ser venceu a maioria, venceu o born senso, VI[:lnceu a ou-
realizado. no Auditório Nereu Ramos, nesta Casa. A tra ótica de país.
juventude pode organizar caravanas de todo o Brasil Para terminar, exalto o papel exercido pelo Pre-
e participar do encontro. Há mais de 20 ônibus freta- sidenteLulaemrecente viagem à Colômbia, quando
dos, e. grupos de 14 Estados já confirmaram presen- tentouinterrnediar negociação entre aS Nações Uni-

das, o Governo colombiano e as FARC. A Colômbia é
ça, além de representantes de ONGs.

A partir deste encontro construiremos um plano hoje um dos únicos países da América do Sul em que
nacional. para a juventude e _ quem sabe? _ o seu existe guerra civil encoberta, em que setores da soci-
Estatuto, cUJ'o debate será. f.eito também em audiênci- edade que não aceitam a ordem vigente usam armas

e enfrentam a institucionalidade.
as públicas em todas as Assembléias Legislativas do ... .Brasil. E necessário buscar a paz. E a relevante posi-

Todos estão convidados. ção adotada.pelo Presidente. Lula visa a dar aos
sul-americano~ a oportunidade de cultuar a paz em

Muito obrigado. toda a sua extensão.
O SR. ROBERIO NUNES - Sr. Presidente, O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra. V.Exa. a palavra.
O SR. ROBERIO NUNES (PFL - BA. Pela or- O 5R. .A,LBERTO GOLDMAN (PSDB - SP.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
tação anterior, votei de acordo com a orientação do te, quero apenas registrar minha presença.
meu partido. O SR.PRESU)ENTE (Inocêncio Oliveira) - O

O SR. SANDRO MATOS (PMDB - RJ. Pela or- nobre Deputado Alberto Goldman registra sua pre-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas sença e justificá sua ausência nas votações anterio-
votações anteriores, votei conforme a orientação do res, quando votou de acordo com aorientação de seu
partido. partido.



"Avaliando o quadro que se conforma,
entendemos ser fundamental que nesta
operação comercial entre o Executivo Esta
dual e a Brasil Telecom, o Estado assuma
seu papel integral de defensor dos interes
ses da Sociedade Catarinense. Se é in
transferível a decisão de adquirir o prédio
em questão, não é menos fundamental ga
rantir que Santa Catarina não venha a sofrer
novas baixas de postos de trabalho e fuga
de ainda mais recursos, através de impos
tos que serão, novamente, 'exportados' para
os Estados vizinhos".

Tem razão o Sindicato de lutar com todas as
suas forças para evitar que se cometa mais essa ini
qüidade contra trabalhadores do setor de telecomuni
cações de Santa Catarina. Sua luta não é apenas sin
dical, é de toda a sociedade catarinense.

Faço aqui um apelo para os Parlamentares da
Assembléia Legislativa de Santa Catarina no sentido
de que rejeitem qualquer mensagem governamental
que busque a autorização legislativa para a aquisição
do referido imóvel. Nem mesmo se do contrato de
compra e venda constar cláusula de garantia dos em
pregos. Conhecemos muito bem essas cláusulas: mi
lhares e milhares de trabalhadores já foram vítimas
delas.
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O SR. LEODEGAR TISCOSKI- Sr. Presidente, O povo catarinense, que sempre desdenhou de
peço a palavra pela ordem. suntuosas instalações físicas - basta ver a singeleza

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem dos gabinetes executivos dos grandes conglomera-
V.Exa. a palavra. dos econômicos do Estado -, assiste a tudo estarreci-

O SR. LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC. Pela do e sem compreender qual a relação existente entre
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em um gabinete de trabalho e a eficiência do seu titular,

especialmente de um Governador de Estado.primeiro lugar, saúdo V.Exa.
Sras. e Srs. Deputados, o processo de privatiza- Agora, S.Exa. investe contra o edifício-sede da

antiga TELESC, atualmente de propriedade da Brasil
ção das Teles no Brasil até hoje continua cercado de Telecom. Ocorre que neste prédio está instalado o
mistérios e desconfianças. Não é meu desejo analisar call center da empresa, operado por 1.400 trabalha-
nem os mistérios nem as desconfianças, mas apenas dores. Há risco iminente de que estes empregos ve-
evidenciar que, ao lado dos eventuais ganhos tecno- nham a ser sacrificados, uma vez concretizada a ven-
lógicos, o processo teve enorme custo social, ainda da do imóvel para o Governo do Estado.
não convenientemente analisado. Mobilizado, o Sindicato dos Trabalhadores em

Refiro-me aos milhares e milhares de empregos Empresas de Telecomunicações e Operadores de
extintos e, principalmente, aos benefícios sociais en- Mesas Telefônicas no Estado de Santa Catarina, de-
tão distribuídos pelas Teles que, de uma hora para nuncia, a propósito da intenção do Governador de ad-
outra, foram simplesmente eliminados do setor. Não quirir o referido imóvel:
posso compreender como um país carente de oportu- "Neste momento, as informações que temos é
nidades de trabalho como é o Brasil se dá ao luxo de que a Brasil Telecom está avaliando as viabilidades
aceitar e - o que é ainda mais comprometedor - e fi- operacionais e econômicas para manter o 'cal! center'
nanciar a eliminação de postos de trabalho. no Estado ou transferi-lo para outros Estados".

Em Santa Catarina, antes da privatização, o se- E continua o manifesto do Sindicato:
tor de telecomunicações abrangia 2.400 emprega
dos. Hoje, os trabalhadores do setor não passam de
500. E, não satisfeitas com a eliminação dos empre
gos diretos, as novas empresas agora ameaçam até
os empregos terceirizados. O mais incompreensível
de tudo é que a ameaça parte do Governo do Estado,
que deveria ser a voz primeira na defesa das oportu
nidades de trabalho.

O atual Governador de Santa Catarina, desde
que assumiu suas funções, há pouco mais de 8 me
ses, nutre verdadeira paranóia: a busca de espaços
físicos, segundo ele, mais dignos, para abrigar as ele
vadas funções de um gabinete de Governador. O Pa
lácio Santa Catarina já abrigou o gabinete de trabalho
de 6 diferentes Governadores, de diferentes partidos.
Nenhum deles teve o seu desempenho comprometi
do por deficiências físicas do respectivo gabinete.
Pelo contrário: desprendidos como é desprendida a
gente catarinense, todos os Governadores que por lá
passaram jamais manifestaram qualquer preocupa
ção quanto à singeleza das instalações do gabinete.

Mas agora é diferente. Assumindo o papel de
corretor de imóveis, o atual Governador, desde janei
ro, semana após semana, busca concretizar o seu fa
raônico sonho: instalar um gabinete de trabalho que
seja tão grande e confortável quanto a sua mania de
grandeza.
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Apelo também para a bancada federal integran- O SR. MARCUS VICENTE - Sr. Presidente,
te da base política de sustentação do Governo catari- peço a palavra pela ordem.
nense, a fim de que pressione S.Exa. a desistir do in- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
tento e evitem que a já sofridaclasse trabalhadora do V.Exa. a palavra.
setor de telecomunicações de.Santa Catarina seja ví· O SR. MARCUS VICENTE (PTS - ES. Pela or-
Uma de novo trauma. É inadmissível que, quem jurou demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
lutar pelo bem-estar da gente catarinense, agora es- te, Sras. e Srs. Deputados, chegou às nossas mãos o
teja envolvido em manobras que podem redundar na Relatório de Atividades 2002 da Associação Femini-
dor e no sacrifício de 1.400 famílias. na de Educação e Combate ao Câncer (AFECC), en-

Muito obrigado. tidade filantrópica ligada ao Hospital Santa Rita de
O SR. DARCfslO PERONDI - Sr. Presidente, Cássia, em Vitória, Espírito Santo.

peço a palavra pela ordem. Em 2002,.a organização completou seu primei-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem ro cinqüentenário educando, prevenindo, diagnosti-

V.Exa. apalavra. cando, tratando, reabilitando, prestando assistência
aSR. DARcfslO PERONDI (PMDB - RS. Pela social integrada e reintegrando na comunidade o pa-

ordem. Sem revi$ã.o do orador.) - Sr. Presidente, o ciente com câncer, exatamente como consta do texto
tratamento do esgoto pode ser saúde; a água potável de sua missão.
podesersaúde; comer bempode ser saúde; vestir-se Somente em 2002 as estatísticas apontam mais
adequadârnentepode ser saUde; bom salário pode de 400 mil atendimentos, nas mais diversas modali-
ser saúde; praticar esporte pode ser saúde; caminhar dades, como cirurgias, consultas radioterápicas, qui-
pode s~r saude,. mas o Ministério do Planejamento, mioterapia, psicologia, serviço social, pronto-socorro,
Orçamento ~ Gestão não pode transformar o Ministé- patologia, endoscopia.
rio dêõ\ saúde nUl11 superministério que vai dar comida Em referência ao mesmo período, foram efetua-
a todos os pobres e casa a quem não tem, além de das 242.556 doações a mais de 31 mil pacientes ca-
outras coisas. rentes ?m tratamento oncológi~o no Hospital Santa

É isso o que fará o Ministério do Planejamento, Rita. Entre os principais itens oferecidos estavam lan-
Orçamento e Gestão com o Orçamento da Saúde ches, vales-transporte, cestas básicas, fraldas geriá-
para o ano que vem, porque desviará dinheiro daque- tricas, peças de vestuário, objetos de higiene pesso-
la Pasta para· ações que não lhe. são inerentes. Pre- ai, próteses, hospedagens epassagens.
tende tirar 4,5 bilhões de reais do setor, dinheiro que Baseados em solidariedade e amor ao próximo,
deveria ser destinado às UTls, ao atendimento de ve- os serviços préstadospela AFECCecoam o empe-
Ihinhos e crianças que precisam de remédios e vaci- nho e o esforço de pequElno grupo de voluntários co-
nas, ao apóio a hospitais que precisam de sangue sa- mandado por Ylza e Affonso Bianco na década de 50.
udável. Os problemas da saúde brasileira não estão Hoje o grupo de voluntariado chega a 310 pessoas,
resolvidos. que abrem mão de seus interesses e atividades pes-

Amanhã, às 10h, o Ministro Guido Mantega es- soais para abraçar enfermos carentes de afeto, de
tará na Comissão Mista de Orçamento. Convoco to- assistência, de um gesto de atenção.
dos os Deputados que querem trabalhar para melho- Oriundos das mais diversas· classes sociais e
rar a área de saúde do Brasil acomparecer à reunião. profissões, osvoluntários comp~rtilham a vontade de
Vamos, de forma respéitosa, intérrogar o Ministério ajudar. Há os que integram a diretoria da entidade,
do Planejamento, afim de que não se promova a ex- enquanto outros têm contato direto com os pacientes
plosão da Emenda nº 29, que estabeleceu financia- no ambulatório, nas enfermarias, nas sessões de he-
mento estâY(31 para a saúde nos últimos 3 anos e alo- modiálise, radioterapia equimioterapia. Outro grupo é
cou mais recursos para a área. Pretendemos encher responsável pelas~tividades de costura, rouparia e
a sala da Comissão Mista de Orçamento com a pre- produção de trabalhos manuais v(3ndidos em baza-
sença de Parlamentares e pessoas interessadas, res. Há ainda a preparação e distribuição mensal de
para que oséguinte desastre nãoocorra: o corte, no mais de 16 mil lanches para pacientes e acompa-
próximoal1b, de 4,5 bilhões de reais e de 20 bilhões nhanfes.
de reais, nos próximosA anos, recursos originalmen- Além de atendimento médico especializado, a
te déstinádos ao atendimento médico da população Associação busca oferecer atendimento humanizado
brasileira. por meio de projétos afins, como o Programa de Pre-
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paração Cirúrgica, de Prevenção e Detecção Precoce
do Câncer de Boca, de Transplante de Medula, de
Ressocialização dos Pacientes Laringectomizados,
de Reabilitação da Mulher Mastectomizada, de Inte
gração entre Voluntários e Funcionários, entre outros.

Em 2002, as comemorações do cinqüentenário
da AFECC, de sua luta contra o câncer, englobaram a
realização de sessão solene na Assembléia Legislati
va do Espírito Santo, a celebração de culto ecumêni
co, o lançamento de carimbo comemorativo da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, a
inauguração da Casa do Voluntário, para citar apenas
os principais eventos.

Agora, nesta oportunidade, faz-se a devida ins
crição nos Anais desta Casa do sucesso da Associa
ção Feminina de Educação e Combate ao Câncer.
Registra-se, assim, na memória nacional, nobilíssimo
exemplo a ser seguido por todos quantos crêem em
um futuro melhor para o nosso imenso Brasil.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero me associ
ar ao Deputado Severiano Alves, do nosso partido, o
PDT, pelo pronunciamento em que parabeniza o De
putado João Paulo Cunha por sua atuação na Presi
dência da Casa. Estendo esse cumprimento a V.Exa.,
Deputado Inocêncio Oliveira, homem obstinado que
esteve aqui durante todo o processo de votação das
reformas constitucionais, fiel ao País, não simples
mente a um partido político, no cumprimento do seu
papel.

Sr. Presidente, há cerca de duas horas foi anun
ciada pelo Banco Central a redução da taxa de juros
SELlC, sem viés, em 2 pontos percentuais, fixada
agora em 20%. Se pudermos recordar, verificaremos
que no começo do ano a taxa passava dos 35%, qua
se 37%. Foi caindo, bem como o Risco Brasil, sem flu
tuação do câmbio, em relação ao qual havia a pers
pectiva de que chegasse a 7 reais, e inflação contida.
Mas há um setor que deve fazer um sacrifício: os ban
cos.

Os bancos agora têm de colaborar com este
País. A dona de casa sabe do que falo; o comércio e a
indústria também. O custo do dinheiro para fazer
compras, para pagar empregados e direitos trabalhis
tas, para ter capital de giro está muito alto. Chegou a
vez de os bancos darem sua quota de sacrifício. É
esse o apelo que faço neste instante.

Sr. Presidente, o Banco Central já cumpre o seu
papel. A taxa SELlC, no final do ano, deve ser de 15%
ou 17%. Os caminhos já estarão abertos para que
este País volte a crescer, a se desenvolver, a criar
empregos, mas os bancos têm de contribuir para isso.
O Brasil deve abandonar essa verdadeira jogatina de
juros altos, uns dos maiores do mundo, e não permitir
que o comércio e a indústria sejam reféns dessa polí
tica econômica.

Sr. Presidente, a questão econômica também
afeta a saúde pública. Exemplo disso vem da Ingla
terra: nas famílias que não têm condições de pagar o
financiamento da casa própria verificam-se altos índi
ces de depressão e de suicídio. No Brasil, as famílias
dos trabalhadores se encontram deprimidas por não
terem condições de pagar os juros extorsivos dos car
tões de crédito, dos cheques especiais, das contas
bancárias.

É uma situação que merece resposta por parte
do sistema financeiro nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ISAíAS SILVESTRE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ISAíAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações desta tarde, votei de acordo com a orienta
ção do meu partido.

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Tem
V. Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PRo Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, registro a realização, no
próximo dia 25 de setembro, na cidade de Montevi
déu, do Encontro de Presidentes de Câmaras dos Po
deres Legislativos dos Estados-Partes do
MERCOSUL. A organização do evento está a cargo
da Presidência Pro Tempore do Uruguai, da Comis
são Parlamentar Conjunta e tem apoio técnico de sua

----------------- ---- - - ------- - ----------- ----- -- ----- ----~----- -------------- --------------------~--.--------------
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Secretaria Permanente e da Secretaria do
MERCOSUL. A coordenação científica é de respon
sabilidade do CEDI - Centro de Estudos de Direito
Internacional.

Trata-se de iniciativa importante e indispensável
na consecução do projeto sul-americano de integra
ção, particularmente neste momentohistórico em que
os Legislativos têm a responsabilidade de interagir e
debater com seus co-irmãos os rumos das negocia
ções da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA).

Do ponto de vista político, a interação dos Legis
lativos está em harmonia com as ações do Executivo,
especialmente o brasileiro, que tem tido, na pessoa
do Presidente Lula, incansável protagonista do pro
cesso de integração, em face do desafio/benefício
que o processo representa do ponto de vista históri
co, econômico e social.

Sem ignorar o competente trabalho diplomático
realizado no Governo anterior e os ganhos auferidos
com a reconhecida inserção do País como importante
ator no cenário internacional, é fato que o esforço
pessoal do Presidente Lula tem"se revelado merece
dor de todos os elogios.

Se, de um lado, Sr. Presidente, registro o entusi
asmo pela realização do evento referido, preocu
pa-me o fato de que as discussões do futuro Parla
mento do MERCOSUL não estejam sendo acompa
nhadas de necessárias reflexões no que concerne às
adaptações (modificações) constitucionais indispen
sáveis que nos permitam ingressar no processo de
igual para igual.

Refiro-me, Sr. Presidente, à necessidade de ha
ver, expressa na Constituição, autorização para que o
Brasil submeta-se a um regime de supranacionalida
de. Em outras palavras, é premente a existência de
norma constitucionalautorizativa que preveja a possi
bilidade de o País aderir a tratados que venham a cri
ar instâncias (ou instituições) supranacionais.

O Paraguai, em 1992, e a Argentina, em 1994,
cuidaram de imprimir as reformas necessárias ao ob
jetivo integracionista, o que ainda não ocorreu entre
nós nem no Uruguai. A reconhecida assimetria consti
tucional existente entre os Estados-Partes não é ape
nas questão acadêmica. É, induvidosamente, muito
mais do que isso, na medida em que o Tratado de
Assunção estabelece, em seu art. 2º, que o Mercado
Comum estará fundado na reciprocidade de direitos e
obrigações.

Além disso, quando a Constituição da Repúbli
ca Argentina tratado tema supranacional idade - vale

dizer, quando autoriza que o Estado argentino subs
creva tratados que deleguem competência e jurisdi
ção a organizações supra-estatais o faz na premissa
de que haja dos seusparceiros condição de reciproci
dade (inciso XXIV do art. 75 da referida Constituição).

É importante avançar no tema da criação do
Parlamento para o MERCOSUL. Todavia, antes que
venhamos a assumir compromissos internacionais,
em relação ao mérito, é importante, não podemos nos
deixar levar pelo entusiasmo ingênuo da palavra.
Eventual proposta nesse sentido deve-se fazer acom
panhar de providências internas, legais e constitucio
nais, sem as quais não se poderá atender adequada
mente ao que preceitua o Tratado de Assunção e a
vocação integracionista de que cuida o parágrafoúni
co do art. 4º da Constituição brasileira.

Na oportunidade, saliente-seque a ,experiência
européia não prescindiu de exigir dos países-mem
bros que se preparassem constitucionalmente para a
almejada integração. É verdade que existem diferen
ças marcantes entre o MERCOSUL e a União Euro
péia. A começar,. por exemplo, pelo registrade que lá
o mercado comum nasceu com o Tratado de Roma,
de 1957, enquanto aqui omercadocómum é objetivo
a ser alcançado após venCermos a consolidação da
união aduaneira.

Na União Européia convencionou-se a criação
imediata de instituições supranacionais, ao passo
que no MERCOSUL seguimos o modelo clássico de
instituições intergovernamentais, com decisões to
madas por consenso e por unanimidade.

O sistema de solução de controvérsias na União
Européia é permanente, com delegação de compe
tência ao Tribunal de Justiça para deliberar soberana
mente sobre o direito comunitário, originário ou deri
vado (regulamentos e diretivas). No MERCOSUL,
não se tem ainda sistema permanente, valendo-se da
arbitragem ad hoc, nos termos do protocolo de Brasí
lia, rerratificado pelo de Olivos, qUe criou uma instân
cia permanente de revisão, cuja configuração é obje
to de muitas críticas.

As normas comunitárias, vale dizer, as normas
geradas no âmbito do Conselho e da Comissão Euro
péia, têm aplicabilidade direta e imediata nos Esta
dos-Partes, enquanto que no MERCOSUL as normas
editadas pelas suas instituições demandam processo
de incorporação aos ordenamentos jurídicos nacio
nais, com o inconveniente de que, tanto no Brasil
quanto no Uruguai, não há norma que discipline o
conflito entre tratado e norma interna, o que não se
compadece com a desejada segurança jurídica.
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Diante desse quadro, vê-se com certa perplexi
dade essa onda que antecede a discussão de um fu
turo Parlamento para o MERCOSUL. Na condição de
Congressista, convencido de que os Parlamentos
constituem o seio próprio de discussões da cidada
nia, sendo o regime de representatividade um dos pi
lares da democracia, creio que os debates para cria
ção de um Parlamento para o MERCOSUL ainda são
prematuros, na perspectiva de que temos de fazer,
primeiramente, nosso dever de casa e dotar a nossa
Constituição e o nosso ordenamento jurídico de nor
mas que dêem substância e amparo às negociações
internacionais.

Valho-me do exemplo europeu, mais uma vez,
para assinalar que, passados quase 50 anos do Tra
tado de Roma, com todos os avanços que se segui
ram até a união monetária européia, ainda hoje o Par
lamento Europeu é figura secundária e coadjuvante
no processo de integração, à mingua de poderes efe
tivos para revelar os verdadeiros interesses dos cida
dãos lá representados.

Na consideração de que o MERCOSUL recen
temente completou sua primeira década, e ainda de
que historicamente nosso projeto de integração pau
tou-se pela intergovernabilidade, pergunta-se: a que
se propõe o Parlamento do MERCOSUL? Quais se
rão as suas atribuições? Sua composição e divisão
de cadeiras observará quais critérios? Território e po
pulação?

No sistema constitucional atual, sobretudo no
Brasil e no Uruguai, é possível imaginar que uma nor
ma aprovada pelo eventual e futuro Parlamento do
MERCOSUL produzirá efeitos imediatos e diretos nos
Estados-Partes?

Diante da nossa Constituição Federal (art. 17) e
da legislação eleitoral, pode-se imaginar a existência
de partidos supranacionais? Ou ainda: é possível
imaginar a formação de grupos políticos - à seme
lhança do que ocorre na União Européia - diante da
proibição legal de recebimento de doação em dinhei
ro ou estimável de entidades ou governo estrangeiro?
E como fica, por exemplo, a questão do fundo partidá
rio brasileiro, do acesso dos partidos ao rádio e à tele
visão e o sistema de financiamento de campanhas?

Para finalizar, tenho certeza dos bons propósi
tos do encontro. O CEDI tem realizado importante tra
balho em prol da disseminação do Direito Internacio
nal, com a realização de diversos seminários e ciclos
de conferências sobre temas instigantes, mais recen
temente sobre a imunidade de jurisdição.

Espera-se, entretanto, que as ilustres autorida
des envolvidas no mencionado evento de Montevidéu

estejam cientes dos obstáculos de natureza constitu
cional e legal que envolvem a criação de um Parla
mento para o MERCOSUL, a fim de que não se crie
mais uma bolha de expectativa que venha a frustrar o
povo brasileiro e o esforço que o Presidente Lula tem
feito em prol da integração do continente sul-america
no, e muito menos comprometa a obra de iniciativa
dos Presidentes Sarney e Alfonsín.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, companheiros trabalhadores, denunciamos des
ta tribuna, como fizemos hoje na Comissão de Direi
tos Humanos, nova chacina ocorrida em nosso Esta
do, precisamente no Município de São Félix do Xingu,
onde 7 trabalhadores rurais foram barbaramente as
sassinados a mando do latifúndio.

O Estado do Pará é campeão em mortes no
campo e em impunidade. Os Governos que por lá
passaram nos últimos anos são eficientes quando de
terminam à Polícia Militar a desocupação de áreas,
com a maior brutalidade possível, como ocorreu no
caso da ocupação da estrada que levou à chacina de
Eldorado dos Carajás. Essa situação mostra clara
mente que a luta no campo é constante, com violên
cia cada vez maior por parte do grande latifúndio con
tra os trabalhadores.

Viajaremos em comissão para visitar os compa
nheiros José Rainha, sua companheira, Diolinda, e
outro companheiro, que se encontram presos por de
cisão do Juiz do Município de Teodoro Sampaio, cla
ramente ligado ao grande latifúndio. A irresponsabili
dade ataca a Justiça brasileira e atinge os trabalhado
res.

Sem sombra de dúvida, é impossível que essa
luta no campo chegue ao fim, se não for criada pelo
Governo verdadeira reforma agrária e se for seguido
o que disse hoje aos jornais o Ministro José Dirceu, ou
seja, que não há dinheiro para fazer reforma agrária
porque deve ser cumprida a meta de superávit primá
rio. Por isso, em 2003, quando a meta era assentar 60
mil famílias, não serão assentadas mais do que 7.500
famílias. O dinheiro destinado ao Ministério do De
senvolvimento Agrário é totalmente insuficiente.

O que nos preocupa é que no Orçamento de
2004 elaborado pelo Governo Lula novamente as ver
bas destinadas para a reforma agrária são insignifi
cantes, fato que acirrará a violência no campo. Neste
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ano, em cumprimento a essa política econômica, o
Governo Lula pagou 89 bilhões dereais apenas de ju
ros da dívida. Parte dos 14 bilhões de reais, o que já
era pouco, destinados a investimento global no País
foram contingenciados. Sobraram apenas 4 bilhões
de reais, dos. quais apenas 600 milhões de reais se
destinaram a investimentos. Para a re'rorma agrária,
do totalde 1 bilhão e 500 mil reais orçado foram con
ti~gÉmciados 40%.lssono~preocupa,porque até ju
nho havia 600 mil desempregados. É provável que
até o fim de 2003 chegue a 1 milhão o número de de
sempregados. Se Lula comprometeu-se com 10 mi
lhões de empregos, ficará devendo 11 milhões em
2003.

Essa situação reflete-se tanto na cidade quanto
no campo. Se não se resolve o problema dostraba
Ihadores rurais, se não se faz a reforma agrária, cada
vez mais alimentará a violência no campo, e muitos
desses trabalhadores migrarão para os grandes cen
troS urbanos para a.mpliar a fila de desempregados.

É. necessárioque o Govern6 Lula rompa com o
Fundo Monetário Internacional e não siga a política
que Iheé imposta. Caso contrário, os problemassoci
ais se agravarão neste País.

Esperamos qUe o Governo. Lula tome medidas
drásticâscontrao grandelatifundio e, ao mesmo tem
po, faça a desapr~priação de terras griladas do. Pon
tal doParanapa~emaao nosso Estado. Milhões de
hectarespoderiam ser uti lizados para a reforma agrá
ria.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERALDO RESENDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, re
produzirei a manifestação de vários Deputados acer
ca da condução dos trabalhos de votação das refor
mas tributária e da Previdência, importantes para a
construção do novo Brasil, porV.Exa., Deputado Ino
cêncio Oliveira, e pelo Presidente João Paulo Cunha.

Confesso que durante OS 8 meses deste ano me
espelhei no exemplo de V.Exas., Parlamentares que
enobrecem nosso País. A forma resoluta e determina
da .e o amor ao Brasilpor V.8<as. demonstrados pos
sibilitararn a aprovação dessas importantes reformas
que deram ao Governo instrumentos para promover a
construção de um novo país, compromisso decam
panha do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sr. Presidente, gostaria de me reportar a maté
ria que li ontem no jornal Folha de SPaulo que relata
a avaliação daANVISA sobre a propaganda de remé
dios no Brasil, demonstrando que "90% das peças
publicitárias apr$sentavam algum tipo de irregularida
de", mais um resultado do Projeto de Monitoração de
Propaganda e Publicidade de Medicamentos condu
zido por aquela ~gência com a inestimável participa
ção de várias universidades.

Segundo a matériajornalística, "o levantamento
deve ser apresentado, durante .a primeira.Conferên
cia Nacional de Medicamentos e Assistência Farma
cêutica", ao que estaremos atentos, pois considera
mos eSsa questão de rêlevante.importância na con
dução das políticas dê saúde no País.

É notório que um dos wandes problemas que
afligem os. brasileiros éaé:\ut0tl1edicação, que deve
ser severamentecornbatida. AI~rta"nosa reportagem
para o fato de que alguns .Iaboratórios agem irregular
mente naelaboração de planos de mídia, caminhan
do na contramão. das recomepdações dos setores
mais responsáveis da saúde nãO só do Brasil, mas
também do mundo,. vezquea .. automedicação tam
bém é alvo de pr€:ocupaçÕes~aOrganiza~;ãoMundial
da S~úde - OMS. Aliás, a reportagemmenciona o
descumprimento de orientação da Assembléia Mun
diald~Saúde de.1968, pel~ qual "todas as formas de
publicidade de um me~icarrJentodeveT ser verídicas
e fidedignas, não podem?onterdeclaraçóes inexatas
ou in9?mpletas nem afirmações impOSSíVeis de se
rem verificadas (. ..r

Segundo os. dado~ ápres~ntados, metade das
peças f~i veiculadaemmeio impresso, das quais46%
estão expostas em consultório~ médicos, propagan
deando pr()dutos semreQistro em 33% das ocorrênci
as. "Produtos ilegais, sem o aval do Ministério da Sa
úde, niio~Ósãocolocadosno mercado como empre
sas qLl~ fabricafrl osprodutospirata fazem propagan
da", atesta0 jornal Folha de SPaulo;

Ora, asprop~gandasse destinama incrementar
o consumo, às vezes indiscrirnirado, de determinado
produto; até mesmo psicotr?pi?os. estariam na lista.
Os consumidores __ pacientes ernédicos, enfim, cida
dãos __ .estão sujeitos à utilização de .produtos que,
propondo-se a~Hvi~rdo~nças,.somente trazem no
vos problemas ouaQrav~mosjãexi~tentes.

é n~ste momento deexpo~içãocriminosa que o
cidadão pode .e deve.co~tarco~. seus representan
tes, ao~quaisassiste a obrigação de intervir de forma
contundente no caso.

Apre?cupação$eacentua. com.a constatação
da ANVISA de que existem propagandas com símbo-
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los que levam a interpretação falsa (22%) ou osten
tam tarjas de "aprovado" e "recomendado", baseadas
em estudos falsos.

Informa ainda a matéria em tela que a ANVISA
apresentará proposta de mudança na legislação que
regulamenta a publicidade de medicamentos. Ocorre
que essa proposta seria apresentada em março do
próximo ano. Nesta oportunidade apelamos à
ANVISA para que reavalie seu cronograma, de forma
a tornar urgentes os estudos que vão calhar na pro
posta de normatização, à qual desde já declaramos
integral disposição de contribuir, analisando e siste
matizando o projeto de lei.

Considerando que a propaganda de remédios
envolve as áreas farmacêutica, laboratorial, médica,
publicitária, do consumidor, entre outras, entende
mos que a discussão acerca de sua regulamentação
em lei deve ser ampla e democraticamente discutida,
sem no entanto nos desapegarmos da celeridade que
a situação relatada exige, vez que está em jogo a sa
úde e até a vida da população.

Gratos pela atenção.
O SR. EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. eDSON EZEQUIEL (PMDB - RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de me somar a vários outros Parlamentares que
manifestaram admiração por sua competência, que já
conhecia de mandato anterior, e dedicação, apresen
tadas nesta Casa não apenas durante as reformas,
quando procurou cobrir todos os espaços vazios dei
xados pelo também competente Presidente João Pa
ulo Cunha.

Sr. Presidente, normalmente assomo à tribuna
para tratar de grandes questões nacionais, evitando
questões menores. Entretanto, estava em meu gabi
nete e mais uma vez fui acionado pelo meu Município,
São Gonçalo, em função de problema que pode pare
cer pequeno mas que, na verdade, é apenas um
exemplo do que vem ocorrendo em todo o País.

Ocasionalmente tenho tido notícias desagradá
veis sobre o corte de energia elétrica no Município de
São Gonçalo, no meu Estado, que tem como maior
distribuidor de energia a Companhia de Eletricidade
do Rio de Janeiro (CERJ). Entretanto, confesso que
fiquei estarrecido com o volume de problemas ocorri
dos nas últimas semanas em nossa cidade.

Posso considerar a situação como de total des
caso para com o nosso povo, consumidor da CERJ,

especialmente os moradores dos bairros Boa Vista,
Marambaia, Monjolos, Vista Alegre e Guarani (Mun
dei), entre outros, que se vêem obrigados a viver na
escuridão e a amargar prejuízos em vista do corte de
energia. A energia na região é praticamente igual à
chuva do Nordeste: tem hora para chegar e tem a
hora do apagão. A companhia justifica, arbitrariamen
te, a ação alegando que os apagões estão sendo pro
vocados pelo grande número de ligações clandesti
nas, conforme noticiado na imprensa.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, pergunto eu: e o
consumidor? Sim, o consumidor legal, aquele que
paga religiosamente a sua conta de luz, não pode ser
prejudicado por falta de fiscalização de quem detém a
concessão de distribuição de energia. Acabar com o
chamado "gato" é umproblema da CERJ, não compe
te, absolutamente, ao consumidor. Este, sim, vem
sendo sistematicamente prejudicado.

Para os senhores terem idéia da gravidade da
situação, o problema já virou caso de polícia e de Jus
tiça. É o consumidor comum perdendo aparelhos elé
tricos, alimentos até então acondicionados em gela
deira. É o pequeno e médio empresário amargando
prejuízos e mais prejuízos. São indústrias com as má
quinas paradas. Enfim, um verdadeiro caos.

Quando trago este assunto à tribuna penso es
tar não apenas chamando a atenção dos nobres pa
res para uma situação local, mas exemplificando,
através da grave situação de abastecimento energéti
co em bairros do Município de São Gonçalo, uma situ
ação que se repete por todo o País.

Antigamente as empresas de energia elétrica
eram estatais, mas estas foram privatizadas. Naquela
época, cansei de afirmar que era preciso definir eta
pas, metas e buscar regulamentação que trouxesse
tranqüilidade ao consumidor.

Cito o caso da telefonia em que a lógica empre
sarial do lucro também prepondera e que, não raras
vezes, as metas de universalização estabelecidas em
contrato não são respeitadas. Isto sem falar no princí
pio da modicidade, que, em tese, deveria nortear as
tarifas, mas que qualquer consumidor de serviços te
lefônicos sabe que não passa de retórica.

As agências reguladoras, criadas para regula
mentar e fiscalizar os setores que dependem de con
cessão do Estado, não cumprem com suas funções,
seja por falta de estrutura ou de vontade política, dei
xando o consumidor órfão, uma vez que quem deve
olhar por ele não o faz com o zelo necessário.



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 48101

Não quero com isso colocar-me contra as agên- pela incipiente industrialização e racionalização da
das, mas a forma como têm exercido suas funções produção.
deixa muito a desejar. Faço esta pequena introdução histór~ca para me

Lembro que os contratos de concessão assina- reportar à atual configuração de violência urbana,
dos entre a Agência Nacional de Energia Elétrica - cuja exacerbação revela uma. face monstruosa: a alta
ANEEL e as empresas prestadoras dos serviços de mortalidade da juventude brasileira, causada por
transmissão e distribuição de energia estabelecem mortes violentas. Segundo resultados de uma pesqui-
regrasclaras a respeito de tarifa, regularidade, conti- sapublicada no jornal O Estado de SPaulo, em mar-
nuidade, segurança, atualidade e qualidade dos ser- ço de 2002, o Brasil é o primeiro país no ranking de
viços e do atendimento prestado aos consumidores. mortes violentas de jovens, com número superior ao
Mas a realidade passa. ao largo dos contratos. de países como Croácia, Eslovênia e Israel, onde há

Como representante eleito do povo fluminense - ou houve - guerracivil declarada.
solicito daANEEL as providências cabíveis para evi- Acompanhando as reportagens em IV e jornal
tal' os injustificáveis apagões em São Gonçalo. A po- sobre a Passeata por um Brasil sem Armas, que ocor-

I - . ·d· t .. - d f" reu no Rio de Janeiro, no último domingo, vi-me refle-puaçaoatlngl a empressa e nao po e Icaraespera
da boavontade das empresas que exploram o setor. tindo sobre esta situação e reafirmando ainda mais

Era o que tinha a dizer. minha posição favorável ao. desarmamento da nossa.
O SR. LUIZ ALBERTO _ Sr. Presidente, peço a sociedade. Porém, como Presidente da Frente em

Defesa da Igualdade Racial e Coordenador do Nú-
palavra pela ordem. cleo de Parlamentares Negros do PI, sinto-me na

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Iem obrigação de fazer umalerta ao Congresso Nacional
V.Exa. a palavra. e à sociedade brasileira.

O SR. LUIZ ALBERTO (PI - BA. Pela ordem. Evidentemente, não falarei aqui da inutilidade
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero, em do desarmamento, caso não seja acompanhado de
primeiro lugar, parabenizar a Ministra Dilma Rousseff , , r J d d - d d .
P

ela im.portan.te decisão que tomou, depois de au- pohticas pub Icas vo ta· as para a reuçao as. eSI-
gualdades sociais, porque isso é o óbvio mais que

diência que. tivemos, juntamente com o Deputado ululante. Como Parlamentar e militante negro, meu
Nelson Pellegrino e o Deputado Luiz Bassuma, no I ' d f I d . . 'd-
sentido de deixar a Bahia fora do horário de verão. É a erta se reporta ao peno. o. ·.Ina a escraVI ao, em

que a elite brasileira teve medo de seu próprio povo,
uma reivindicação.do povo baiano que, felizmente, foi de parte de sua própria gente.
atendida pela Ministra. Não há como ignorar que toda essa campanha

Em segundo lugar, quero registrar que hoje o do Brasil sem Armas é. uma trincheira da classe mé-
Presidente· João Paulo Cunha, com comitiva de De- dia branca, ou quase-branca, aterrorizada pelas con-
putados da Frente Parlamentar em Defesa da Igual- seqüências de um passado escravocrata, da explora-
dade Racial, recebeu dossiê da Dra. Wânia ção do homem pelo homem, da falta de visão social.
Sant'anna eda Dra. Fátima Oliveira intitulado Assi- Essa classe média, por ser detentora de acesso aos
metdas Raciais no Brasil: Alerta para a Elaboração de meios de comunicação, às instâncias de poder, assim
Políticas, no.qualapresentam uma série de dados re- como este Parlamento, devemrefletir profundamente
lativos<;l indiyadores sociais gravíssimos relaciona- sobre a necessidade de políticas sérias, urgentes e
dos com a realidade da população negra do País. efetivas de promoção da igualdade racial. Ouo Brasil

SI'. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no final faz isso agoraou vai continuar a viver neste regime de
do século XIX, as elites brasileiras tiveram seus ima- terror instituído em. grande p~rcela pelosdesníveis
ginários contaminâdos pelo medo. As sucessivas re- entre os grupos sociais que convivem nas grandes ci-
beliões de afi'icanos e afro-brasileiros escravizados, dades brasileiras.
marcadas pela violência de ambas as partes, foram Quem viu a passeata e seus símbolos pode até
um fator funda.mentalpara a extinção do regime es- imaginar que a maioria das vítimas é branca. Mas a
cravoc~ata no Brasil. As condições socioeconômicas realidade cruel é que a vítima preferencial da violên-
da população negra na sobrevida após a escravidão cia é o jovem entre 15 e 25 anos, do sexo masculino,
foram as piorês possíveis. Não houve uma só iniciati- identificado como negro ou pardo. E este é também o
va importante de políticas públicas voltadas para a perfil do agressor. Estamosnos matando! E os res-
absorção do ex-êscravo ou liberto no mercado de tra- pingos de sangue na IV e nos jornais assustam a to-
balho, que naquele momento começava a se pautar dos! Assim como no Brasil do século XIX, o medo é



48102 Quinta-feira 18 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

das elites, mas as maiores e mais constantes vítimas
são os descendentes de africanos. De certo modo,
este ainda é um país de escravos: uns acorrentados
pela miséria e outros pelos seus temores. O Estatuto
da Igualdade Racial deve ser votado em regime de ur
gência urgentíssima, e aí, sim, para o bem do Brasil,
partimos para o passo seguinte, que é a aprovação
do Estatuto do Desarmamento.

Aproveito a oportunidade para registrar, mais
uma vez, a visita da Relatora Especial da Comissão
de Direitos Humanos da ONU à Bahia para tratar de
questões relativas a grupos de extermínio, na sua
grande maioria formados por policiais. O Governo da
Bahia não tem tomado providência para coibir esse
tipo de ação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, estamos sempre nesta tribuna co
brando do Governo uma decisão sobre a transgenia,
ou seja, sobre os organismos geneticamente modifi
cados.

Esta Casa formou uma Comissão Especial, da
qual fui integrante, para debater o assunto. A matéria
foi aprovada. A população gaúcha, do meu Estado, e,
de certa forma, de todo o Brasil plantou sementes
transgênicas no ano passado. O Governo, diante da
situação, teve de ceder, dando consentimento para
que se colhesse o produto.

Sr. Presidente, quem planta, tem de colher. Co
lhemos milhares de toneladas de soja, especialmente
a transgênica, que foi comercializada, exportada,
transformada e, enfim, consumida.

a Governo assumiu conosco o compromisso
de, em 60 dias, enviar a esta Casa projeto para definir
a questão da transgenia. Lá se vão 4 meses e não re
cebemos projeto algum.

Há 2 semanas, numa importante feira do Rio
Grande do Sul, a Expointer, o Presidente Lula esteve
presente e disse em alto e bom som, o que soou
como musica em nossos ouvidos, que não definiria a
questão da transgenia sob a ótica da ideologia, mas
sob a visão da ciência. Aliás, isso pegou muito bem,
porque transgenia não é religião, não é ideologia,
mas ciência, tecnologia.

Continuamos esperando a definição, pois todos
sabemos que há tempo para semear e há tempo para

colher; agora é o tempo de semear. A definição ainda
não veio e, em função disso, o agricultor terá ele mes
mo de definir; e vai plantar. É incrível que eu tenha de
dizer, mas a agricultura é uma tarefa muito delicada e
complexa. Agricultor torce para que chova para que
prepare a terra; torce para que a chuva pare para po
der plantar; torce, outra vez, para que chova para que
a semente nasça; que pare de chover para que cres
ça; que chova outra vez para que a planta floresça;
que pare de chover para que ele possa colher; depo
is, que o produto tenha preço para ele poder vender;
e, depois de tudo, que o Governo não atrapalhe.

Infelizmente, o Governo nos está atrapalhando,
uma vez que não definiu nada. Damos tempo ao tem
po, para que com tempo haja tempo, mas o tempo já
está passando, e precisamos do tempo certo. Essa é
a nossa esperança.

Confio no Presidente Lula; repito: confio no Pre
sidente Lula e espero que o PT o ajude na definição
dessa dicotomia. Estão imprensando o seu próprio
Presidente.

O Ministro Roberto Rodrigues, à frente do Minis
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem
feito trabalho extraordinário. É a oportunidade de o
Governo dar uma grande tacada, pois os produtos es
tão ganhando em qualidade e quantidade. Ele tem de
permitir que se plante produtos com menosveneno, o
que é possibilitado pela transgenia. A colheita será
suficiente para matar a fome da população brasileira
e ainda exportar.

a meu Estado, o Rio Grande do Sul, vai plantar
o transgênico. Alguém me disse que estou instigando
o produtor à desobediência civil, mas não é verdade.
Falo do quejá está acontecendo.

No ano passado, era proibido plantar transgêni
cos, e todos plantaram. O Governo, depois do fato
consumado, disse amém. É claro que o exemplo fi
cou. Estou certo de que todos vão plantar de novo. Os
que não plantaram no ano passado, foram chamados
de bobos, porque quem plantou teve uma colheita ex
traordinária, vendeu bem, faturou muito. Quem não
plantou, arrependeu-se. Agora vai plantar, certamen
te.

O Governo precisa ajudar a regulamentar o
plantio e a rotulagem do transgênico e deixar que os
produtores ajam com liberdade. É bom para o País,
para o Governo, para o povo brasileiro e para a vida,
porque os transgênicos não fazem mal para ninguém.
A ciência já deixou isso muito claro.

Muito obrigado.
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A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA - Sr. Presiden- economia são sempre as exigências dos acordos
te, peço a palavra pela ordem. com o FMI.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Uma das medidas mais restritivas para a reto-
V.Exa. a palavra. mada do crescimento é o conceito de gasto público

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. utilizado pelo FMI para os países da América Latina.
Pela ordem. Pronuncia osegllihte discurso.) - Sr. Nos países da América Latina, os investimentos
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna públicos, sejam de empresas estatais ou governos,
desta digníssima Casa para conclamar a unidade da entrarncomo gasto público de.forma inh~gral, inde-
sociedade brasileira e do Governo do ilustre Presi- pendentemente do. prazo no qual o projeto será con-
dente Luiz Inácio Lula da Silvaern torno da necessic cluído e os recursos apliCados.Na Europa e em ou-
dade da retomada do desenvOlvilnento econômico, tros países, o FMI contabiliza apenas como gasto o
da geração·de empregos, da distribuição de renda e investimento aplicado num projeto correspondente ao
da reforma agrária. Vejo esta vontade nos olhos do ano em questão, Ou seja, um projeto de uma estatal
Presidente Lula! Sinto esta fírmeza nas suas pala- brasileira com investimentos de 100 milhôes de. reais
vras. Isso, porém, s6poderá ser realizado com a revi- aplicados ao •longo de 10 anos entra integralmente,
são soberana do acordo com o FMI no rumo da pre- de urna só vez, como gasto público. Na Europa, ape-
servação danossa possibilidade de investimento pú- nas a parte reservada ao ano entra no passivo do
blico, que garanta a autonomia do nosSo País. País.

A marca dos modelos de desenvolvimento no Imagine, Sr. Presidente,. psirÍVestimentos na
Brasíl, com raros períodos de exceção, sempre foi a construção de estradas e de rodovias contabilizados
da utilizaçãopredatória da natureza, a da exploração como prejuízos, para ser mais clara.
dos trabalh~dores e a da desigualdade na divisão das Este conceito é infame e preconceituoso. Uma
riquezas criadas socialmente.. Nossos índios foram empresa pública, mesmo lucrativa e com balanço
mortospara.queoBrasil colonial cumprisse as exi- equilibrado, não pode realizar investimento em au-
gências da metrópole port~guesa por ouro e por açú- mento de produção .eequipamentos,. pois seus "gas-
caro Os naviosneg,reiros traziam homens e mulheres tos" compõem a meta de superávit primário estabele-
da Áfrioa para. trabalharem como escravos nas lavou- cido com o FMI no seu total.
ras decafê; As exigências das metrópoleseuropêias O BNDES e a Caixa Econômica possuem linhas
e das elites entreguistas nacionais sempre ditaram de financiamento pa.ra investimentos em saneamento
nosso tipo de desenvolvimento, e este, por sua vez, básico, em casa própria, emconstrução de estradas e
sempre excluiu os interesses do povo, os interesses pontes, em escolas, em creches e em outros equipa-
desta Nação~ Sem~reexcluiu a bu~capor igualdade e mentos públicos da.rnaisalta necessidade para o
por uma melhor distribuição de renda e de terra no povo. Estes não podem ser acessados pelos Municí-
Brasil. pios, mesmo os adimplentes e bem equilibrados, pois

Na ultima década, a velha história de domina- o montante do financiam~nto é incluído na conta de
ção repetiu-se com ares deprofessorde sociologia. A gasto público e interferer\O conceito do superávit pri-
política implementada nos governos .desperdiçados mário.
da era FHC aprofundou o fosso que separa os pobres Sabemos e compreendemos que retomar o de-
e os ricos no Brasil e a submissão aos interesses in- senvolvimento econômico e a geração de empregos
ternacionais. nas condições atuais do Brasil e do mundo não é tare-

Umas das medidas mais aviltantes que exempli- fa fádil, devido aos condicionantes históricos e ao
ficam Oel1freguismo dos anteriores gOvernos brasilei- desmantelo dos últimOs governos. Exigirá firmeza e
ros aos ditames internacionais são os famigerados persistência! Porém, a história brasileira de períodos
acordos com o FMI. desel1volvimentistas, como os de Getúlio Vargas e

Estes acordos obrigam os países contratantes a Juscelino Kubitschek, demonstra que a indução, o co-
aplicarem um plano de. restruturação econômica que mando, a direção do desenvolvimento é responsabili-
elimina a possibilidade de.desenvolvimento. Privati- dade do Estado. É o Estado quedeve assumir para si
zações, flexibilização das relações de trabalho, redu- a Iide~ança da Nação em parceria com a sociedade.
ção drástica dos investimentos públicos e gastos so- Um Estado que não recllpera sua capacidade de in-
ciais, altas taxas de juros para controle da inflação, vestimento não construirá melhores dias para nosso
redução do tamanho do Estado e da intervenção na povo.
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Devemos romper as blindagens estabelecidas
pelo FMI que atrapalham a construção de um novo
tempo para o Brasil. As condições econômicas atuais
e a força política do Presidente Lula são favoráveis
para uma negociação altiva e firme. Não estamos
com uma espada na cabeça. Nossa vulnerabilidade
externa se reduziu. Estamos com espaço para a redu
ção da taxa de juros e nossas exportações estão
crescendo fabulosamente. Esta é a hora de defender
mos nossa soberania!

Vamos, juntos, o povo e o Governo, descortinar
com coragem um novo horizonte de melhor distribui
ção de renda, de mais empregos e de vida digna para
o nosso povo! Qualquer acordo com o FMI também
deve levar em consideração os interesses do Brasil e
do MERCOSUL.

Muito obrigada.
O SR. ANTONIO NOGUEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, neste último domingo, o
Rio de Janeiro assistiu a uma caminhada de 40 mil
pessoas exigindo paz e reivindicando concretamente
o desarmamento. O movimento, composto na sua
grande maioria de pessoas que não têm histórias feli
zes para contar e relembrar, atesta o crescimento de
um sentimento cada vez mais forte em nossa socie
dade: o da necessidade e urgência de, em alguns ca
sos, proibir e, em outros, regulamentar o uso de ar
mas no Brasil.

O movimento ocorrido no Rio e que reflete o de
sejo e a ansiedade de boa parte dos brasileiros não
poderia vir em melhor hora, posto que estamos na
iminência de votar aqui no Congresso Nacional a re
gulamentação do uso de armas em nosso País.

Todos sabemos que a questão é muito polêmi
ca, não é tarefa fácil, especialmente diante da cres
cente onda de violência que assola as cidades brasi
leiras, e constitui-se em verdadeiro celeiro da disse
minação de idéias mais drásticas de combate à vio
lência.

Quantas pessoas de boa-fé duvidosa não se be
neficiam do sentimento de terror que contamina nos
sa sociedade? Algumas ganham mais pontos de au
diência em seus programas televisivos ou radiofôni
cos, já outras chegam mesmo a transformar esse
sentimento em votos.

A disseminação de idéias e sua aplicação por
parte de alguns aparelhos do Estado (também "sensi
bilizado" pela onda de propostas, como a de "tolerân
cia zero") vem mostrando-se ineficazes e inadequa
das, não contribuindo em quase nada para que se re
solva o problema de fato. Contudo, contribuem para o
acirramento da questão, aumentando a intolerância e
a sensação de insegurança, assim como a tentativa
de dar solução a essas questões por meios próprios,
o que, infelizmente, dá vazão ao aumento de aquisi
ção de armas, muitas delas feitas de maneira ilícita.

A proposta do desarmamento felizmente cresce
em nossa sociedade, e o movimento do Rio, como já
dissemos, é uma constatação disso. É bom que se
diga também que somente a regulamentação elou
proibição do uso de armas no Brasil não resolverá o
problema da violência em nosso País. Mas cremos
que dará um grande passo nesse caminho, cabendo
ao Estado, em suas diversas esferas, atacar o proble
ma em suas raízes mais profundas, o que, sabemos,
não é tarefa fácil, mas a qual estamos inteiramente
dispostos a enfrentar.

No mais, Sr. Presidente, gostaria de declarar
meu total apoio ao movimento pelo desarmamento e
de manifestar meu enorme desejo em ajudar a cons
truir uma sociedade pacífica e desarmada.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CARLOS ABICALlL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
a SR. CARLOS ABICALlL (PT - MT. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar desta tribu
na a passagem do aniversário de duas cidades de
meu Estado, Mato Grosso, neste mês de setembro.

No dia 14 de setembro, comemoramos o aniver
sário da cidade de Sinop, no Estado de Mato Grosso.
Esse Município tem origem no Núcleo de Coloniza
ção Celeste, de Jorge Martins Phillip, com área inicial
de 198 mil hectares de terras destinadas à coloniza
ção.

Segundo a Secretaria de Planejamento do Esta
do, em 1971, Ênio Pipino, que representava a Socie
dade Imobiliária Noroeste do Paraná - SINOP, adqui
riu as terras de Phillip. Ênio trazia consigo a experiên
cia da formação de 18 cidades no Paraná e montou
uma estrutura mista de colonização: atividade agro
pecuária e indústria de transformação.

A estrutura agropecuária constava de seções:
Vera, Sinop (Gleba Celeste), Santa Carmem e Cláu-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 48105

dia. Cada uma delas teria um centro populacional. Em
volta do centro, a curta distância, chácaras. Mais ao
longe, lotes rurais. A estrutura industrial teria a sede
em Sinop.

Quatrocentos homens, tendo à frente o topógra
fo Benedito Spadoni e o gerente· geral da empresa,
Ulrich Grabert, abriram a picada para chegar ao lugar
de destino. Assim, Sinop foi fundada em 14 de setem
bro de 1974, conservando a sigla do nome da firma
Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná.

O maior contingente de migrantes ocorreu em
1975. Ênio Pipinoenveredou para a produção de ál
cool, a partir da mandioca, importando técnica de
uma universidade da Suécia, o que se tornou uma no
vidade na América Latina.

No entanto, a cultura da mandioca não rendeu o
esperado devido à grande quantidade de água no
solo arenoso e nivelado. Por isto a usina de álcool
não prosperou.

O distrito.de Sinop foi criado em 1976, e o Muni
cípio, em 17 de dezembro de 1979, através da Lei
Estadua.l nQ 4.156.

O colonizador Ênio Pipino tinha por hábito dar
nomes femininos às suas colonizações em Mato
Grosso. A única exceção foi Sinop. No entanto, em Si
nop, se não o fez no termo toponímico, Ênio Pipino
homenageou as mulheres ao nominar os bairros rura
is do Município: Angélica, Eunice, Mônica e Lídia.

Em 15 de setembro, comemoramos o aniversá
rio de outracidade mato-grossense, conhecida de to
dos. Refiro·rne a Barra do Garças, cuja origem está
no povoamento às margens dos rios Garças e Ara
guaia. A criação do Município de Barra do Garças en
sejou encampação do Município de Araguayana, que
não foi uma sirnples mudança de sede, como foi Laje
ado.

Durante a Guerra do Paraguai foram criados
três presídios na região do Araguaia: ínsua, Passa
Vinte e Macedina, que também serviam de postos de
registro fiscal. Nas andanças entre os presídios, os
militares faziam parada na foz do Rio das Garças.

O local de referência era assinalado por uma
pedra, a pedra da Barra Cuiabana, sendo esta a pri
meira denominação da localidade. A lendária pedra
da Barra Cuiabana situava-se na foz do Rio Garças
com o Araguaia e hoje está tombada pelo Patrimônio
Histórico Municipal.

O incremento da atividade garimpeira aconte
ceu de forma imprevisível e tornou possível o surgi
mento de uma povoação de apoio. Antonio Cristino
Cortes, qUê havia chegado à região na segunda dé-

cada do século XX, dedicou-se a formar a futura cida
de de Barra do Garças.

Alinhou as primeiras ruas, designou as primei
ras quadras e distribuiu lotes. De baliza em punho
bancou o engenheiro, marcando a avenida que hoje
leva seu nome. A fase áurea do garimpo na região de
Barra do Garças durou até a década de 40.

Naquele período, a povoação ganhou importân
cia devido ao crescimento acentuado. Foi nessa épo
ca que se instalou, em Aragarças, defronte ao sítio de
Barra do Garças, a Fundação Brasil Central, cujo ob
jetivo era implementar a Marcha para o Oeste, deter
minada por Getúlio Vargas.

Barra do Garças,· em pouco tempo, tornou-se o
maior pólo econômico do leste mato-grossense, su
plantando, em tamanho e importância, todas as cida
des, vilas e corrutelas da região. O Município de Barra
do Garças foi criado pela Lei Estadual nQ 121, de 15
de setembro de 1948.

Quero, por intermédio do Prefeito Nilson Apare
cido Leitão, deSinop, e do Prefeito Wanderlei Farias
Santos, de Barra do Garças, bem como por intermé
dio de suas CâmarasMunicipais, parabenizar a popu
lação dessas duas cidades.

QUero desejar trabalho, crescirnento econômico
com justiça social; quero desejar o· desenvolvimento
de laços de solidariedade entre seus habitantes, que
lhes propiciell1paz, tranqüílidade, vida digna efelici
dade.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Gostaria de ler artigo intitulado Repasses crescem,
diz PT, publicado na Folha do Estado, em Cuiabá,
Mato Grosso, no dia 17 de agosto passado, por ser
bastante esclarecedorno que diz respeito às transfe
rências de recursos de impostos da União para os
Municípios:

"Diante do noticiário e das reclamações
de Prefeituras a respeito das transferências
do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) é importante obseNar que tais transfe
rências, descontadas as receitas extraordiná
rias ocorridas em 2002, cresceram, nominal
mente, 26% no primeiro semestre deste ano
em relação ao mesmo período de 2002.

Até junho deste ano, os montantes
transferidos a título do Fundo de Participação
dos Estados e Distrito Federal (FPE) e Fun
do de Participação dos Municípios (FPM)
atingiram R$ 9,78 bilhões e R$ 10,23 bi
lhões, respectivamente, contra R$ 9,01 bi
lhões e R$ 9,5 bilhões em 2002, já desconta-
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dos os 15% para o FUNDEF (Fundo de Ma
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun
damentai e de Valorização do Magistério).

A média mensal distribuída no pri
meirosemestre de 2003 é de R$ 1,71 bi
lhão, enquanto em 2002 o valor médio fi
cou em R$ 1,36 bilhão, desconsideradas
as receitas extraordinárias daquele ano.
Mesmo em junho, quando os repasses
caíram em relação a maio, as transferên
cias foram 20,7% maiores que no mesmo
mês de 2002. Os repasses de agosto, se
tembro e outubro deverão ser superiores
ao de julho passado.

Desde que assumiu o Governo, o Presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva tem reafirmado
a disposição para o diálogo permanente e o
trabalho conjunto com os Municípios. Por
meio da Secretaria de Assuntos Federativos
atuou na preparação da Marcha dos Prefeitos
ocorrida em abril e, de lá para cá, tomou uma
série de iniciativas que reafirmam esse novo
tempo nas relações entre os Municípios e o
Governo Federal. Entre as ações destaca-se
a criação do Comitê de Articulação Federati
va, composto por representantes do Governo
Federal e dos Municípios.

A criação do comitê está permitindo a
participação dos Prefeitos, por meio de gru
pos de trabalho específicos ou respondendo a
demandas que compõem a agenda comum
entre o Governo e os Municípios, nas grandes
discussões das reformas estruturais que irão
viabilizar um novo estágio de desenvolvimen
to econômico no País, além da superação
das desigualdades sociais e regionais.

Ainda como parte do atendimento
às reivindicações da Marcha dos Prefei
tos, o Presidente Luiz Inácio Lula da Sil
va determinou o aumento de recursos
para o programa de saúde da família,
que passam de R$ 1,8 bilhão para R$ 2,1
bilhões; o aumento do Piso de Atenção
Básica (PAB), que serve para a compra
de remédios e a prevenção de doenças 
de R$ to,50 para R$ 12,00 por habitante;
e a liberação de R$ 600 milhões para os
Prefeitos concluírem, num prazo de 6
meses, obras de saneamento iniciadas
pelo projeto Alvorada.

No dia 31 de julho, o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva sancionou três

leis que beneficiam os Municípios: uma
vai aumentar a base de cobrança do
Imposto Sobre Serviços (ISS) de 101
para 200 categorias; outra define Esta
dos e Municípios como responsáveis
pelo transporte dos alunos das redes es
taduaise municipais de ensino; e um
projeto de lei sancionado pelo Presidente
cria o auxílio reabilitação para doentes
mentais que estão fora dos hospitais e
de unidades psiquiátricas. O benefício de
R$ 240,00 será pago a partir de setem
bro a duas mil pessoas.

Vários fatores explicam a queda nas
transferências do Fundo de Participação
dos Municípios reclamada pelos Prefei
tos neste ano. O ano de 2002 foi atípico
em termos de arrecadação e distribuição
de recursos porque: 1) houve a distribui
ção no mês de janeiro da arrecadação do
REFIS 2000/2001; 2) a receita extra do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), por conta dos recolhimentos efe
tuados pelos Fundos de Pensão que
aderiram ao RET (Regime Especial de
Tributação) e que estavam sendo retidos
na justiça há mais de 10 anos; 3) o au
mento na arrecadação do Imposto de
Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) decorrente dos in
centivos tributários concedidos pela Re
ceita Federal".

Muito obrigado.

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que amanhã, às 9h30min, haverá sessão
solene em homenagem ao Dia Nacional de Missões
Transculturais; lembro ainda que a sessão ordinária
de amanhã será transformada em Comissão Geral a
partir das 15h30min, com o tema Exortação pela Paz
no Oriente Médio, à requerimento do Deputado Fer
nando Ferro e Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PL PUPSL
Total de Roraima 1
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AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Eduardo Seabra PTB
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Babá PT
Wladimir Costa PMDB
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Francisco Garcia PP
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Casara PSDB
Confúcio Moura PMDB
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL PUPSL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 6

ACRE

João Tota PP
Perpétua Almeida PCdoB
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Neiva Moreira PDT
Pedro Novais PMDB
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Arnon Bezerra PTB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PP
José Pimentel PT
Roberto Pessoa PL PUPSL
Total de Ceará: 5
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PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL
Total de Piauí:2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Enivaldo Ribeiro PP
Ricardo Rique PL PUPSL
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB
Miguel Arraes PSB
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Guilherme Menezes PT
José Carlos Aleluia PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Mário Negromonte PP
Robério Nunes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total dê Bahia: 9

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Eliseu Resende PFL
Isaías Silvestre PSB
Leonardo Mattos PV
Narcio Rodrigues PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
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Vittorio Medioli PSOB
Total de Minas Gerais: 8

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL PUPSL
Nilton Baiano PP
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Oeley PV
Eduardo Cunha PMOB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMOB
Francisco Oornelles PP
Jandira Feghali PCdoB
Julio Lopes PP
Moreira Franco PMOB
Paulo Feijó PSOB
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Sandro Matos PMOB
Vieira Reis PMOB
Total de Rio de Janeiro: 13

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT
Corauci Sobrinho PFL
Gilberto Kassab PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Lima PMOB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Zulaiê Cobra PSOB
Total de São Paulo: 9

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippélli PMDB
Tatico PTS
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB
Enio Tatico PTB
Jovair Arantes PTB
Professora Raquel Teixeira PSOB
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
André Zacharow POT
Oilceu Sperafico PP
Hermes Parcianello PMOB
José Borba PMOB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSOB
Max Rosenmann PMOB
Nelson Meurer PP
Ricardo Barros PP
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
João Matos PMOB
João Pizzolatti PP
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSOB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Oarcísio Perondi PMOB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci POT
Maria do Rosário PT
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Oesconsi PT
Pompeo de Mattos POT
Total de Rio Grande do Sul: 9
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BAHIA

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL PUPSL
João Lyra PTB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 5

Aroldo Cedraz PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Milton Barbosa PFL
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Herculano Anghinetti PP
Ibrahim Abi-Ackel PP
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Silas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Fernando Gabeira PT
Juíza Denise Frossard PSDB
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Celso Russomanno PP
Devanir Ribeiro PT
Dr. Evilásio PSS
Dr. Pinotti PMDS
João Herrmann Neto PPS
José Mentor PT
Medeiros PL PUPSL
Michel Temer PMDB

AMAZONAS

DEIXAM DE COMPARECER OS Paulo Rubem Santiago PT
SRS.: Raul Jungmann PPS

Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 9

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL
Davi Alcolumbre PDT
Total de Amapá: 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Total de Pará: 2

Átila Lins PPS
Humberto Michiles PL PUPSL
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 4

TOCANTINS

Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Paulo Marinho PL PUPSL
Sarney Filhó PV
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Mauro Benevides PMDB
Total de Ceará: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Marcondes Gadelha PTS
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Marcos de Jesus PL PUPSL
Osvaldo Coelho PFL
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Milton Monti PL PUPSL
Orlando Fantazzini PT
Robson Tuma PFL
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Total de São Paulo: 13

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PTB
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Sandro Mabel PL PUPSL
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Dr. Rosinha PT
Paulo Bernardo PT
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Jorge Boeira PT
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Júlio Redecker PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 4

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, quin
ta-feira, dia 18, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA TRABALHO DE COMISSÕES

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)

Nº 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, § 2 2 da Constituição Federal): 24/10/03
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

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: 19-9-03

Nº 71/03 (ROGÉRIO SILVA) - Cria a Comissão
Per-manente Eleitoral.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-9-03

Nº 72/03 (GASTÃO VIEIRA) - Altera o art. 32 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-9-03

Nº 76/03 (GONZAGA MOTA) - Cria, no âmbito da
Câmara dos Deputados, a Comissão Permanente
de Assuntos Sociais.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-03

Nº 15/03 (MARINHA RAUPP) - Acrescenta incisos
aos arts. 235 e 241 e modifica o parágrafo 2º do art.
241 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos.
DECURSO:1ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 24-9-03

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:

---------
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Nº 1.669-Af02 (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: 23-9-03

Nº 2.778-Af02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza 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 Catariná
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMASESSÃO: 23-9-03

Nº 2.826.;Af02 (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 executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de,serviço dé radiodifusão comunitária na cidade
deCorreútes, Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚlTIMASESSÃO: 23-9-03

Nº 2.831-Af02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza aAssociação Comunitária dos Morado
res das QNM 18 a 26 de Ceilândia Norte - DF a
execotar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ceilândia, Distrito Federal.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚlTIMASESSÃO~23-9-03

Nº 2.863..;Af03 (Comissão de Ciêncna e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a. concessão outorgada· à Rádio Jornal
da Cidade Ltda.. para explorar serviço de radiodifu
são sonora emenda média, na cidade de Salvador,
Estado da Bahia.
DECURSO:2ª SESSÃO
ÚlTIM,6.SESSÃO: 23-9-03

N!! 2.866-Al03. (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 Palllo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 2.884-Af03 (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: 2ª SESSÃO
ÚLTIMASESSAO: 23-9-03

N!! 2.912-Af03· (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: 2ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23~9-03

N!! 2.934-Af03 (ComiSsão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática)- Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Pratapolen
se de RadiOdifusão à executar, pelo prazo de três
anos, semdin9ito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Pratápolis, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO: 2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

N!! 2.945-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
queaut()riza a Associação Comunitária Educativa e
Cultural Rádio Sucesso FM de Mário Campos a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Mário Campos, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23·9-03

N!! 2.950-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re
nova a permissão outorgada à Rádio Atlâl1tida FM de
BIuménau ltda. pa'ra explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência mOdulada, na cidade de Blume
nau, Estado de Santa Catarina.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚlTIMASESSÃO: 23-9-03
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Nº 2.951-A/03 (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:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 2.990-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Cidade de
Radiodifusão 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: 23-9-03

Nº 3.011-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comuni
cação do Jardim Amarante-RN a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do
Norte.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.0i6-A/03 (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: 23-9-03

Nº 3.018-A/03 (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:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.031-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema de Radiodifusão

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:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.033-A/03 (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: 23-9-03

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: 23-9-03

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
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do
Sul.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 23-9-03

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: 23-9-03

Nº 3.0a3-Al03 (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: 23-9-03

---- --- ---- -
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Nº 3.086-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão à Rede Sol de Comunica
ções Uda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Trairi, Estado do
Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.094-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Três Climas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na· cidade de Paraipaba, Estado
do Ceará.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

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: 23-9-03

Nº3.142-Af03 (Comissão de Ciêncõa e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza á 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
ÚI..TIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº3.144-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural de Água Fria a
executar, peloprazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª SESSÃO

Nº 3.153-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza 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: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.165-A/03 (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:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.182-A/03 (Comissão de Ciência '9 Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga concessão ao Sistema Gois de Radio
difusão Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Água Boa,
Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.195-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação de Apoio Comunitário
Bethel a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Aparecida de Goiânia, Esta
do de Goiás.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.196-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Cornunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Ananás a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
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clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ananás, Estado do Tocantins.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.198-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Renascer de
Inhaúma a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Inhaúma, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.203-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão
Tijucas FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Bombinhas, Estado de Santa Catarina.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.209-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária River a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Rio Vermelho, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.210-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, .Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Cultural de
Radiodifusão - ACCULTURAD a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Maria
da Fé, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚtTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.215-A/03 (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 pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Serici
ta, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.224-A/03 (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: 2ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.226-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Arte, Cul
tura e Informação de São Pedro (ACARCISP) a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de São Pedro, Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.236-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Movimento Comunitário
Com Rádio Local Imprensa FM a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Montei
ro, Estado da Paraíba.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.237-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a ACOMOR - Associação Comunitária
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: 23-9-03

Nº 3.238-A/03 (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: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.240-A/03 (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.
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DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃb: 23-9-03

Nº 3.241-A/03 (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
ÚlTíMASESSÃO: 23-9-03

Nº 3.243-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Assbciação Beneficente dos Morado
res de Pau~Pombo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de·exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Aquiraz, Estado
do Cea.rá.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.245-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodi
fusão de Campo Grande - RN a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de-. radiodifusão comunitária na cidade de Campo
Granqe, Estado do Rio Grande do Norte.
DEClJRSQ:2ª SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 23-9-03

Nº. 3.248-.AJ03(Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Sideral de
Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural,
Artístico e Esportivo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Buerarema, Esta
doda Bahia.
OECURSÔ;2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.250-Af03 (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
exclusividi3.de, serviço de radiodifusão comunitária
na cida.de de Altaneira, Estado do Ceará.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº3.25~-AJ03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que autoriza a Associação Beneficente, Cultural e
Comunitária Tupinambá a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itaparica,
Estado da Bahia.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.262-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação elilformática) - Aprova o ato
que renova a Concessão·outorgada à Abril Radiodi
fusão S/A, para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 3.264-A/Oa (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: 2ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23-9c03

NQ 100-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Real Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia rnodulada, na cidade de Rio das Ostras, Estado
do Rio de Janeiro.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

NQ 353-A/03(Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comünicação elnformatica) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Rádio São
João do Paraíso FM (ACRSJP) a executar, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Cambuci, Estado do Rio de Janei
ro.
ÓECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9·03

Nº 474-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renoVa a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Franca Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Franca, Esta
do de São Paulo.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 23-9-03
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Nº 482-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural Comunitária de Frei
Inocêncio a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Frei Inocêncio, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 484-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social de Juara - MT a executar, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Juara, Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 486-A/03 (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,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santo Amaro do Maranhão, Estado do Maranhão.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 487-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Camponovense
de Rafiodifusão a executar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Campo Novo do Parecis, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Nº 492,,;A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Artística e Cultu
ra! de Tonantins a executar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tonantins, Estado do Amazonas.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

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: 23-9-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI:

Nº 1.461/99 (LUIZ BITTENCOURT) - Dispõe sobre
a reserva de assentos para pessoas obesas nos sis
temas de transporte público coletivo rodoviário urba
no e interestadual.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

Nº 1.972199 (MARCOS CINTRA) - Altera a Lei nº
4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Flores
tal, dispondo sobre as áreas de preservação perma
nente em áreas urbanas. (E seus apensados: PLs
nº 2.838/00, do Dep. Vicente Caropreso; 2.995/00,
do Oep. Fernando Coruja; 4.893/01, do Dep. Mário
de Oliveira; 5.927/01, do Dep. Corauci Sobrinho).
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

Nº 4.936/01 (JOSÉ ALEKSANDRO) - Concede be
nefícios aos empregados de casas lotéricas. (E seu
apensado: PL. 5.969/01, do Dep. Pedro Fernan
des).
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

Nº 6.374/02 (JOVAIR ARANTES) - Acrescenta arti
go ao Código de Trânsito Brasileiro tornando obriga
tório a gravação do nome e do tipo sanguineo do
proprietário, no capacete de segurança para motoci
clista e afins.
DECURSO:4ªSESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

Nº 6.421/02 (ALBERTO FRAGA) - Dispõe sobre a
proibição aos Municípios que mantém guarda munici
pal de contratarem Serviços de Segurança Privada.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

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: 19-9-03

Nº 7.051/02 (SENADO FEDERAL) - Revoga dispo
sitivos da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Transito Brasileiro, para eli
minar a incidência de fator multiplicador sobre o va
lor das multas estabelecidas.

-~---~~~-~--~-~--~~-
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DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

NQ 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 incluir a
proibição do ato de fumar ao dirigir.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

NQ 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: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

NQ 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: 19-9-03

NQ 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: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

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 R~

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJU-RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI:

NQ 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: 19-9-03

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

NQ 24/03 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMATICA) - Aprova o ato que renova a con
cessão outorgada à Rádio Verdes Mares Uda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

NQ 2.530/96 (SERAFIM VENZON) - Determina que
sejam destinadas ao Instituto Nacional de Segurida
de Social - INSS os recursos de prêmios não procu
rados das loterias e de quaisquer concursos de
prognósticos administrados pela governo federal.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

NQ 1.784/99 .(ENIO BACCI) Dispõe sobre o direito
de indenização moral e material contra decisão de
peritos médicos da Previdência Social e dá outras
providências.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

NQ 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 apensaodoj PL. nº 2.384/00, do
Dep. Gastão Vieira).
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

NQ 4.215/01 (SENADO FEDERAL) - Revoga a alínea
do inciso XII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de de
zembro de 1996. (E seus apensados: PLs nºs
2.559/00, do Dep. Ronaldo Vasconcellos; 2.560/00, do
Dep. Ronaldo Vasconcellos; 2.756/00, do Dep. Ronal
do Vasconcellos; 3.691/00, do Dep. Luiz Carlos hauly;



Dia 19, 6ª·feira

Dia 18, 5ª·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 CARDIAS (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)
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3.798/00, do Dep. Darcísio Perondi; 3.800/00, do Dep. ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
Augusto Nardes; 3.801/00, do Dep. Augusto Nardes; EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003
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 Nardes;
5.369/01, do Dep. Eni Voltolini; 5.495/01, do Dep.
João Eduardo Dado; 5.500/01, do Dep. Luciano Piz
zatto; 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
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDlCIALI-DADE - ART. 164, § 1º, DO RI

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2º E § 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
organismos de radiodifusão, e dá outras providênci
as.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

Dia 22, 2ª·feira

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 KÁTIA ABREU (PFL - TO)
17:30 ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
17:55 CABO JÚLIO (PSC - MG)
18:20 BARBOSA NETO (PMDB - GO)

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)

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 35, § 2º, do RI.

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: 19-9-03

Dia 25, 5ª·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)

-------- ---- - ------ --------~----- -- - ----------------- ------------~-----------



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-09-03

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: Plenário 5 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h
SEMINÁRIO
A .... Seminário:
Tema:
AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA OS POVOS
INDíGENAS NA AMAZÔNIA
DIA 18 DE SETEMBRO
9hOO -l1h30
Mesa3 - Órgãos da Câmara dos Deputados e Insti
tutos 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 Regio
nal;
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Po
vos Indígenas;
Instituto Sócio Ambiental;
Instituto de Estudos Sócio Econômicos - INESC.
11 h30 - 12h30
Debates
INTERVALO PARA ALMOÇO
14h30 cc 16hOO
Debates e Propostas
16h30
Apresentação de Documento Síntese dos Debates e
Propostas.

Dia 29, 2ª-feira

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.487/01 - do Senado Federal
- (PLS 35211999) - que "acrescenta parágrafos ao
artigo segundo da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, que dispõe sobre a regulamentação dos
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá
ria, previstos no Capítulo 11I,Título VII da Constitui-

Dia 30, 3ª-feira

15:00 RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
15:25 HOMERO BARRETO (PTB - TO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLíTICA
RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

19/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.847103 - do Sr. Rubens Otoni
- que "ínstitui o Programa Nacional de Apoio aos Pro
dutos Nativos do Cerrado e dá outras providências."

RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22c09-03

15:00 HEGINALDO GERMANO (PFL - BA)
15:25 VANESSA GHAZZIOTIN (PCdoB - AM)
15:50 JÚUO DELGADO (PPS -MG)
16:15 JANDIRA FEGHALI(PCdóB - RJ)
16:40 LUCIANO ZICA (PT - SP)
17:05 VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)
17:30 LUCIANO CASTHO(PL - RR)
17:55 DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
18:20 JOÃO LYRA (PTB - AL)
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12:55 MIGUEL DE SOUZA (PL - RO) ção FederaL" (Apensado: PL 2041/1996 (Apensa-
13:20 CHICO ALENCAR (PT - RJ) dos: PL 620/1999, PL 204211996, PL 2112/1996, PL

4658/1998, PL ~284/1996 e PL 4857/2001»

RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 440/03 - do Sr. Moisés Lipnik
- que "dispõe sobre a criação de Zona de Processa
mento de Exportações - ZPE - no Município de Boa
Vista, Estado de Roraima."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 15 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:
TEMA: "Debate sobre Interconexão e Desagregação
de Rede."
Convidados:
Sr. MARCOS BAFUTTO
Superintendente de Serviços Públicos da ANATEL
Sr. GUILHERME VILLARES
Presidente da AEROTECH
Sr. ARI JOAQUIM DA SILVA
Diretor da Brasil Telecom
Sr. LUIZ ALBERTO GARCIA
Presidente da CTBC TELCOM
Sr. JORGE RODRIGUES
Presidente da EMBRATEL
Sr. ALAIN RIVIER
Diretor de Assuntos Regulatórios da INTELlG
Sr. ÉRCIO ALBERTO VILLI
Diretor de Regulamentação da TELEMAR
Sr. JONAS DE OLIVEIRA JA.
Vice-Presidente Adjunto de Assuntos Regulatórios
da TELESP
Sr. ANTONIO GOMES
Consultor em Telecomunicações da Área de Regu
lamentação e Interconexão da SERCONTEL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2 ; ele 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

PROJETO DE LEI Nº 2/99 - dos Srs. Sílas Brasilei
ro e Silas Câmara - que "modifica a Lei nº 4.117, de
1962, que "institui o Código Brasileiro de Telecomu
nicações", 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 §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 757/03 - do Sr. José Carlos
Martinez - que ''''Proíbe as prestadoras dos serviços
móvel celular e móvel pessoal de utilizarem o servi
ço de mensagem para a veiculação de propaganda
comerciaL""
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO

PROJETO DE LEI Nº 1.157/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "acrescenta inciso VII e parágrafo 7º ao art.
1º da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, am
pliando a relação dos dados e informações divulga
dos, em página da rede mundial de computadores,
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 .d~

Radialista e dá outras providências", a fim de proibir
a concessão de registro provisório."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO
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PROJETO DE LEI Nº 1.338/03 - do Sr. Gilberto
Kassab - que "modifica a Lei nº 5.070, de 7 de julho
de 1966, que cria o Fundo de Fiscalização das Tele
comunicações e altera a Tabela de Valores da Taxa
de Fiscalização da Instalação por Estação, objeto
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 Sil
va - que "dispõe sobre o percentual mínimo de exe
cução de músicas nacionais pelas emissoras de rá
dio."
RELATOR: Deputado MARCOS ABRAMO

PROJETO DE LEI Nº 1.617/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "dispõe sobre a criação de selo co
memorativo 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 Rober
to Arruda - que "dispõe sobre a criação de selo co
memorativo 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 Nacio
nal 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 - Redação Final:

PROJETO DE LEI Nº 4.168/01 - do Sr. José Priante
- que "dispõe sobre ligação rodoviária no Plano Na
cional de Viação, no Baixo Tocantins, no Estado do
Pará, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI Nº 5.660/01 - do Poder Executi
vo - (MSC 1169/2001) - que "cria o Fundo de Recu
peração de Créditos e de Prevenção e Combate às
Fraudes contra a Previdência Social- FUNPREV, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI Nº 6.425/02 - do Poder Executi·
vo - que "dá nova redação ao caput e ao § 3º do art.
304 do Decreto-Lei nº 3689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

B - Proposições Sujeitas à Apreciaçãol do Plená
rio:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.313/02 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional - (MSC 385/2002) - que "apro
va o texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Tunísia sobre
Cooperação entre os Institutos Diplomáticos de
Ambos os Países, celebrado em Brasília, em 13 de
março de 2002."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
2.411/02 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional- (MSC 331/2002) - que "apro
va o texto do Acordo de Assistência Judiciária em
Matéria Penal entre a República Federativa do Bra
sil e a Ucrânia, celebrado em Kiev, em 16 de janeiro
de 2002"
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS
PARECER:. pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 228/03
- da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional- (MSC 1247/2002) - que "aprova o texto
da Convenção relativa à Assistência Administrativa
Mútua para a Aplicação Apropriada da Legislação
Aduaneira e para a Prevenção, Investigação e Com
bate às Infrações Aduaneiras, concluída entre o
Brasil e o Reino dos Países Baixos, no dia 7 de mar
ço de 2002, em Brasília."
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA
PARECER:. pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 6.776/02 - da Comissão Mista
Temporária de Segurança Pública - que "dispõe so
bre os crimes de seqüestro e cárcere privado, extor
são mediante seqüestro e extorsão mediante priva
ção da liberdade, e dá outras providências." (Apen
sados: PL 3106/1992 (Apensados: PL 305/1999, PL
1806/1991, PL 302/1999 (Apensado: Pl 313/1999



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
353/01 - do Sr. Augusto Nardes - que "dá nova re
dação ao inciso IV do art. 29 da Constituição Fede
ral, que dispõe sobre a composição das Câmaras de
Vereadores, e dá outras providências." (Apensado:
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 Nº
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
465/01 ~ do Sr. Orlando Desconsi - que "modifica o
inciso V e acrescenta parágrafo ao art. 30 da Cons
tituição FederaL"
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
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 com 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
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(Apensado: PL 6269/2002», PL 5568/2001 (Apen- Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 14/08/2003

sados: PL 6140/2002, PL 6262/2002 e PL PROJETO DE LEI Nº 1.503/03 _ do Senado Federal
6453/2002), PL 666/1999 (Apensados: PL _ que "altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1237/1999, PL 3176/2000 (Apensado: PL
5026/2001), PL 4389/2001 e PL 6113/2002) e PL 1997, e a Lei nº 10.408, de 10 de janeiro de 2002,
5113/2001), PL 1157/1995, PL 287/1999 (Apensado: para implantar o registro digital do voto."
PL 6142/2002), PL 6573/2002, PL 5253/2001 RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
(Apensado: PL 5774/2001), PL 1769/1996, PL GREENHALGH
5332/2001, PL 6139/2002, PL 6143/2002, PL PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
6695/2002, PL 7247/2002 e PL 166/2003) técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
RELATOR DO VENCEDOR: Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL

PARECER VENCEDOR: a proferir.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 3.174/97 - do Senado Federal
- (PLS 144/1996) - que "altera a Lei nº 5.700, de 1º
de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma 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 Federal
- que "fixa normas de formação de recursos huma
nos 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 Nº 7.198/02 - do Senado Federal
- que "concede anistia post mortem a João Cândido
Felisberto, líder da chamada Revolta da Chibata, e
aos demais participantes do movimento." (Apensa
do: PL 4455/2001)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Bispo Rodrigues, pela constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação deste, com emenda, e pela constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição do PL 4455/2001, apensado.
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PARECER: pela admissibilidade.

Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Bosco Costa, Inaldo Leitão e José Edu
ardo Cardozo, em 07/05/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
1/03 - do Sr. Neucimar Fraga - que "altera a reda
ção do art. 55 daConstituição Federal para dispor
sobre renúncia parlamentar."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS

PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
14/03 - do Sr. Renato Casagrande - que "dá nova
redação e acrescenta dispositivo ao § 2º do art. 27
da Constituição Federal, dispondo sobre o limite de
despesas com os Poderes Legislativos dos Esta
dos."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/03 
da Sra. Alice Portugal - que "susta a aplicação do
Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que
"dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações,
documentos e materiais sigilosos de interesse da
segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da
Administração Pública Federal"."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 812/95 - do Sr. João Fassa
relia - que "altera a redação do artigo 74, da Lei nº
4.375,de 17 de agosto de.1964 ---- Lei do Serviço Mi
litar." (Apensados: PL 889/1995 e PL 1666/1996)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de deste, do PL 889/1995, e do PL 1666/1996,
apensados.

PROJETO DE LEI Nº 856/99 - do Sr. Eduardo Jor
ge - que "institui o Serviço Civil Profissional e dá ou
tras providências." (Apensados: PL 987/1999 e PL
1452/1999)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ

PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica. legislativa deste, do Substitutivo da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, do PL
987/1999 e do PL 1452/1999, apensados, e pela in-

constitucionalidade da emenda nº 3/2000 apresenta
da Comissão de Educação Cultura e DeslPorto.

PROJETO DE LEI Nº 2.358/00 - do Sr. Nelson Pro
ença - que "altera a Lei nº 9.504, de 39 de setembro
de 1997, dispondo sobreapropaganda eleitoral por
meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive Inter
net, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
tecnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta. aos Deputados Bispo Wanderval,
Bosco Costa, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo,
Luiz Antonio Fleuty, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda,
em 21/08/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.799/00 - doSr. Jair Bolso
naro - que "acrescenta o § 4º ao art. 261 do Decre
to-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 4.202/01 - do Poder Executi
vo - (MSC 208/2001) - que "declara revogado o De
creto Legisltivo nº 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e
os demais atos que menciona, relativos à matéria
previdenciária."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

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 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal (CPP)."

RELATOR: DeputadoVILMAR 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.

I I
I I



PARECER: pela injuridicidade.

D - 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 JUíZA DENISE 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 MAnOS
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 Rands, 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: do relator, com complementação de
voto, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Alceu Collares, Antô
nio Carlos Magalhães Neto, Edna Macedo, José
Eduardo Cardozo e Zelinda Novaes, em 11/09/2003
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PROJETO DE LEI Nº 6.964/02 - do Sr. Paulo Delga- tural de Vitória Ltda. para explorar serviço de radio-
do - que "altera o art. 83 do Decreto-lei nº 2848, de 7 difusão sonora em onda média, na cidade de Vitória
de dezembro de 1940 - Código Penal, o art. 594 do de Santo Antão, Estado de Pernambuco."
Decreto-lei nº 3689, de 3 de outubro de 1941 - Códi- RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
go de Processo Penal, e art. 112, da Lei 7210, de 11 SILVA
julho de 1984 - Lei de Execução PenaL"
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
boa técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

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 Pe
nai, para incluir a punição por discriminação ou pre
conceito de gênero e orientação sexuaL" (Apensa
do: 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 Rama
lho - 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 10-9-2003

C - Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva
(Parecer 09/90 - CCJR):

PRAZO CONSTITUCIONAL

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-

------ ~~~--~~~--~--
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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
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista ao Deputado Patrus Ananias, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.677/00 - do Senado Federal
- (PLS 586/1999) - que "altera o inciso VI do art. 20
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que permite
a utilização do FGTS para compra de casa própria,
em qualquer sistema de financiamento habitacional,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.891/00 - do Senado Federal
- (PLS 380/1999) - que "altera dispositivos da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de
exame de saúde a categorias profissionais específi
cas."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 3.391/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 985/2000) - que "autoriza o Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
a alienar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturaís Renováveis - IBAMA, o imó
vel que menciona, e dá outras providências."

RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 4.018/01 - do Poder Executi
vo - (MSC 35/2001) - que "concede pensão especi
al a Maria José Pereira Barbosa Lima."

RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 5.329/01 - do Senado Federal
- (PLS 23612000) -que "altera os arts. 11 e 16, da
Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, para dispor so
bre a eleição dos conselheiros nos Conselhos Regi
onaisde Corretores de Imóveis e fixar valores máxi
mos para as anuidades devidas pelos corretores a
essas entidades e dá outras providências."
RELATOR: DeputadolNALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e pela anti-regimentalidade
das emendas de nºs 1 a 5 apresentadas perante
esta Comissão.

Vista conjunta aos Deputados AlceuCollares, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino e Wilson Santos,
em 14-8-2003

O Deputado José Divino apresentou voto em sepa
rado em 8-9-2003

PROJETO DE LEI Nº 5.453/01 - do Senado Federal
- (PLS 172/1999) - que "altera o art. 261 da Lei nº
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 5.463/01 - do Senado Federal
- (PLS 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Mau
rício Quintella Lessa, em 9-4-2003

PROJETO DE LEI Nº 6.671/02 - do Senado Federal
- (PLS 288/2001) - que "acrescenta dispositivos ao
art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre a competência dos juí
zes do trabalho e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 7.511/03 - do EXEC - (MSC
1248/2002) - que "altera dispositivos da Lei no
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7.501, de 27 de junho de 1986, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co.

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 10/09/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.823/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "altera a redação do artigo 544 do Código
de Processo Civil que dispõe sobre a sustentação
oral de recurso."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
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.

PROJETO 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 Pimentel
- que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT, para aumentar
de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade mínima de
ingresso do menor no mercado de trabalho."
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 16-4-2001

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
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PROJETO DE LEI Nº 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fanta:zzini - que "altera o Código de Processo Pe
nal para vincular o juiz da instrução à sentença e a
Lei de Execução Penal para vincular o juiz que pro
feriu a setença à execução pena!."
RELATOR: Deputado LUIZ
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 5.758/01 - do Sr. Luciano
Castro - que "dispõe sobre norma geral para os
Corpos de Bombeiros Militares, que estabelece a
obrigatoriedade de uso de redes de proteção."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica. legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 9/03 - da Sra. Iara. Bernardi 
que "altera o Artigo 41 da Lei hº 7.210, de 11 de ju
lho de 1984 - Lei de Execuções Penais, para permi-

Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei
ra, José Eduardo Cardozo e Juíza Denise Frossard,
em 29/04/2003
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PROJETO DE LEI Nº 4.295/01 - do Sr. Salatiel Car-
técnica legislativa deste, com emenda, do Substituti- valho - que "dispõe sobre a oferta e as formas de
vo da Comissão de Viação e Transportes, com su- afixação de preços de produtos e serviços para o
bemenda, e do PL 4388/2001, apensado, com Consumidor." (Apensado: PL 4396/2001)
emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade e RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
anti-regimentalidade da Emenda apresentada nesta PARECER: pela constitucionaHdade, juridicidade e
CCJR ao Substitutivo da Comissão de Viação e técnica legislativa deste, do PL 4396/2001, apensa-
Transportes. do, e do Substitutivo da Comissão de Economia,
Vista ao Deputado Rubinelli, em 11-9-200$ Indústria e Comércio, com subemenda.

O Deputado· Rubinelli apresentou voto em separado Vista conjunta aos Deputa.dos Antonio Carlos Bisca-
em 17/09/2003 ia e José Eduardo Cardozo, em 21-8-200a

PROJETO DE LEI Nº 3.522/00 ~ da Sra. Zulaiê Co- PROJETO DE LEI Nº 4A78/01 - do Sr. Osmar Ser-
bra - que "acrescenta dispositivos ao art. 649, da raglio - que "dispõe sóbre o usufruto de bem móvel
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui na execução por quantia certacontra devedor sol-
o Código de Processo Civil"." vente, alterando o art. 647 do Código de Processo
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO Civil."
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des- PARECER: pela. constitucionalidade, jurididdade e téc-
te e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica nica legislativa deste e, no mérito, pela aprovação.

legisla.tiva, com subemenda, e, no mérito, pela rejei- Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 19-8-2003
ção do Substítutivo da Comissão de Seguridade So-
cial e Família. PROJETO DE LEI Nº 4.799/01 - do Sr. Custódio

Mattos - que "modifica o § 1º do art. 74 do Código
de Processo Penal para nele incluir na competência
do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração Pública, apenados com reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, a,no mérito, pela aprovação,
com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.908/00 - do Sr. Alex Canzi
ani - que "altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de
1991,acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oita
vo, que institui penalidade ao produtor que não cum
prir as normasde combate à febre aftosa."
RELATOR D:putado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão
de Agricultura. e Política Rura!.

PROJETO DE LEI Nº 4.176/01 - do Sr. José Priante
- quy "dispõe sobre a alienação de terras da União
aos Municípios de Belterra e Aveiro, no Estado do
Pará."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.224/01 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "dispõe sobre a exposição do alvará sanitá
rio em estabeleCimentos que vendem alimentos ao
público."
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-03

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 ou
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

PROJETO DE LEI Nº 68/99 - da Sra. Iara Bernardi
- que "dispõe sobre a assistência à saúde da ges
tante e do nascituro portadores do vírus HIV."
(Apensados: PL 109/1999 e PL 2163/1999)
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES

independente de sua 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 li, do art. 164
do Regimento Interno."

tir visita íntima para presos,
orientação sexual."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicida
de, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e das emendas de nºs 1 e 2 apresentadas na
Comissão.

PROJETO DE LEI Nº 209/03 - do Sr. Marcelo Ortiz
- que "dispõe sobre a presença de advogado nos
procedimentos judiciais e dá outras providências."

RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei
ra, Bispo Wanderval, Inaldo Leitão, José Eduardo
Cardozo, Luiz Antonio Fleury e Vicente Arruda, em
21/08/2003

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 20-8-2003

PROJETO DE LEI Nº 517/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre o Tribunal do Júri."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

E - Súmulas:

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 Senador, que autoriza o
Poder Executivo a tomar determinada providência,
que é de sua competência exclusiva, é inconstitucio
nal. b) Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Se
nador, que dispõe sobre a criação de estabeleci
mento de ensino é inconstitucional. - Fundamento:
§ 1º do art. 61 da Constituição Federal e § 1º e inci
so li 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 in
jurídico. - Fundamento: § 1º do art. 61 da Constitui
ção Federal e § 1º e inciso li do art. 164 do Regi
mento Interno. - Fundamento: art. 84, 11 da Constitu
ição Federal; Lei nº 91, de 28/08/1935, regulamenta
da pelo Decreto nº 50.517, de 02/05/1961; Decreto
nº 60.931, de 04/07/1967; Lei nº 6.639, de
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PROJETO DE LEI Nº 4.094/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outu
bro de 1969, que estabelece normas de processo
sobre alienação fiduciária, e dá outras providências."
(Apensado: PL 1255/2003)
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI Nº 160/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "acrescenta dispositivos à lei nº 8.935,
de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o ar
tigo 236 da Constituição Federal e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO

PROJETO DE LEI Nº 818/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "altera o art. 1.121 da Lei n.º 5.869/73 - Có
digo de Processo Civil, para incluir, como requisito
indispensável à petição de separação consensual, o
acordo entre os cônjuges relativo ao regime de visi
tas dos filhos menores, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI Nº 1.369/03 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dá nova redação ao inciso 111, do artigo
82, da Lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (Có
digo de Processo Civil)." (Apensado: PL 1371/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade(art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 4.294/98 - do Sr. PAULO
BAUER -(PL 3970/1997) - que ''''Permite a tolerân
cia de 10% (dez por cento) na pesagem de carga
em veículos de transporte"."

PROJETO DE LEI Nº 109/99 - da Sra. Maria Elvira
- (PL 68/1999) - que "torna obrigatória a realização
de exames para diagnóstico daSíndrome de Imuno
deficiência Adquirida (AIDS), ou detecção do vírus
HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) em mulhe
res grávidas no Sistema Único de Saúde."

PROJETO DE LEI Nº 2.163/99 - do Sr. Roberto
Pessoa - (PL 68/1999) - que "assegura a distribui
ção de leite aos nascituros de mães portadoras do
vírus HIV."

PROJETO DE LEI Nº 4.891/99 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, insti
tuindo nova categoria de segurado obrigatório da
Previdência Social."
RELATOR: Deputado CARLOS MaTA

PROJETO DE LEI Nº 2.461/00 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "altera a Lei nº 6.360, de 23 de setem
bro de 1976, para estabelecer que as bulas dos me
dicamentos devem ser publicadas com letras perfei
tamente legíveis sem o abuso de termos médicos e
científicos." (Apensados: PL 3047/2000 e PL
3830/2000)
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETODE LEI Nº 3.047/00 - do Sr. Jorge Tadeu
Mudalen - (PL 2461/2000) - que "dispôe sobre a
obrigatoriedade de as bulas de medicamentos se
rem apresentadas em letras legíveis."

PROJETO DE LEI Nº 4.369/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre a divulgação do di
reito dos passageiros do transporte público coletivo
rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional
à indenização em caso de acidente de trânsito."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

PROJETO DE LEI Nº 4.748/01 - do Sr. Josué Beng
tson - que "modifica a redação do art. 230 do Códi
go de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23 de se
tembro de 1997."

RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO

PROJETO DE LEI Nº 5.109/01 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "estende à construção, instalação e
funcionamento de usinas termelétricas aeroderiva
das os mesmos estímulos existentes para usinas
utilizadoras de fontes alternativas ou pequenas cen
tra.is hidroelétricas - PCHs."
RELATOR: Deputa.do ANDRÉ DE PAULA

PROJETO DE LEI Nº 6.288/02 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "proíbe a utilização de herbicidas para capina
química em áreas urbanas e de agrotóxicos em ge
rai em áreas de proteção de mananciais."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
OECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 4.717/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "cria incentivos às formas alternativas e
não poluidoras de produção de energia elétrica e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA



Projetos de Lei (Art. 119, 1e §1 2)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 2.813/97 - do Sr. João Pizzo
latti - que "altera o artigo 262 da Lei nº 5.869, 11 de
janeiro de 1973, que "Institui o Código de Processo
Civil"."

PROJETO DE LEI Nº 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 Nº 3.954/97 - do Sr. Ricardo Izar
- que "revoga as Leis Delegadas nº 4 e nº 5, ambas
de 26 de setembro de 1962."
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROJETO DE LEI Nº 507/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "modifica o inciso V do art. 265 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 e dá outras providências."
(Apensado: PL 512/1999)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI Nº 3.117/00 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "altera o art. 91 da Lei nº 9.504, 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 Nº 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 Nº 2.090/96 - do Senado Federal
- (PLS 69/1996) - que "denomina "Professor Poti
guar Matos" a Escola Técnica Federal de Pernam-
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 2) buco - Unidade de Ensino Descentralizado - Pes-
- queira."AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE

RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

MEMBROS DESTA COMISSÃO PROJETO DE LEI Nº 2.690/97 - do Sr. Fernando

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici- Ferro - que "altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de
dade e Mérito: 1989, para acrescentar parágrafos ao art. 13."

RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI Nº 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 Nº 3.778/97 - do Senado Federal
(PLS 233/1996) - que "altera o art. 11 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 - Regime Jurídico Único
dos Servidores Civis da União - para determinar a
obrigatoriedade da realização de concurso público por
entidade estranha ao órgão da Administração Pública
cujos cargos serão objeto desse concurso."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI Nº 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 Nº 2.707/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 390/2000) - que "altera o art. 1º da Lei nº
9.961, de28 de janeiro de 2000, que cria a Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

PROJETO DE LEI Nº 5.220/01 - do Senado Federal
- (PLS 673/1999) - que "altera a redação do art. 43
da Lei nº 8078, 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

PROJETO DE LEI Nº 258/03 - do Senado Federal 
que "autoriza o Poder Executivo a doar imóveis que
menciona."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 5.945/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 7º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que "dispõe sobre o regime de concessão e permis
são de serviços· públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências", de
terminando a entrega de cópia das leituras de con
sumo de serviços públicos."

PROJETO DE LEI Nº 1.827/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que ''torna obrigatória aos comerciantes de ani
mais silvestres exóticos a exibição do nome do cria
dor e o do profissional. responsável pela criação, e
dá outras providências."
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: ~3-9~03

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-09~03

Projetos de Lei (Art. 119, le §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.034/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "dispõe sobre a implantação de norma técnica
que regule a fabricação e a comercialização de do
ces e chocolates com brinquedos acondicionados
em seu interior e dá outras providências."
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-9-03

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR
A- Audiência Pública:
LOCAL: Plenário 16 do Anexo II
HORÁRIO: 10h
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA
DIA 18/09
A - Audiência Pública:
Tema:
"OS SERViÇOS PRESTADOS PELA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO
RIO DE JANEIRO"
Convidados:
JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO - Assessor da Diretoria da
Companhia de Energia Elétrica - L1GHT
PAULO PEDROSA - Diretor-ouvidor da Agência Na
Cional de Energia Elétrica - ANEEL;
RONALDO SCHUCK - Secretário de Energia - Mi
nistériode Minas e Energia; e
SÔNIA LATGÊ - Federação Nacional dos Urbanitá
rios

RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

PROJETO DE LEI Nº 858/03 - do Sr. Humberto Mi
chiles - que "dispõe sobre a instituição do ano de
2004 como o Ano do Magistério."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINOR~AS
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PROJETO DE LEI NQ 540/03 -do Sr. André Luiz - que PROJETO DE LEI NQ 566/03 - do Sr. Rogério Silva
"cancela as multas por avanço de sinal aplicadas por fis- - que "dá nova redação ao artigo 2º da Lei nº 9.870,
calização eletrônica no período compreendido entre as de 23 de novembro de 1999, obrigando o estabele-
vinte e três e cinco horas, em todo o Território Nacional." Cimento de ensino a divulgar a lista de material es

colar quarenta e Cinco dias antes da data final para
matrícula."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

19/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

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."

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
NaCionàl, quando receber cheques de seus clientes,
faça a conferência de identificação na presença do
emissor."
RELATOR: Deputado PASTOR REINALDO
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO. 19-9-03



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

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: 23-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.718/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "altera-se dispositivo da Lei n.º 7.998, de
11 de janeiro de 1990."
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

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."

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 24-9-03

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: 23-9-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) RONALDO SCHUCK - Secretário de Energia - Mi-

PROJETO DE LEI Nº 1.735/03 - do Sr. Carlos Abicalil nistério de Minas e Energia; e
- que "acrescenta parágrafo 3º ao Artigo 79 da Lei nº SÔNIA LATGÊ - Federação Nacional dos Urbanitá-
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as rios
Diretrizes e Bases da Educação Nacional."
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

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
A - Audiência Pública:
LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA
DIA 18/9
A - Audiência Pública:
Tema:
"OS SERViÇOS PRESTADOS PELA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO
RIO DE JANEIRO"
Convidados:
JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO - Assessor da Diretoria da
Companhia de Energia Elétrica - UGHT

PAULO PEDROSA- Diretor-ouvidor da Agência Na
cional de Energia Elétrica - ANEEL;

--- ..__..•.._-_._-------------_ ..._-_..__...---



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI NQ 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: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROJETO DE LEI Nº 70/03 - do Sr. Luiz Antonio AVISOS
Fleury - que "dispõe sobre a adição de ácido fólico PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
na farinha de trigo e na farinha de milho." DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PROJETO DE LEI NQ 176/03 - do Sr. Pompeo de DECURSO: 1ª SESSÃO
Mattos - que "dispõe sobre restrições à exportação ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-03
de couro no estado bruto e no estado "wetblue" e dá Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
outras providências. 11

RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER PROJETO DE LEI Nº 1.557/99 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "dá nova redação ao § 4Qdo art. 68 e art.
99 da Lei nQ9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que
"Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direi
tos autorais e dá outras providências ll

•
1I (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."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI NQ 1.785/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "dispõe sobre a desoneração da
responsabilidade solidária dos sócios minoritários
das Sociedades Lhnitadas quanto a débitos relativos
a Tributos Federais ou à Seguridade SociaL"
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-09-03

Projetos de Léi (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI NQ 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, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI NQ 1.437/03 - do Sr. Wilson San
tos - que "alteraq parágrafo único do art. 32 da Lei
nQ8.078, de 11 de setembro de 1990- Código de
Defesa do Consumidor."
RELATOR: Deputado GIACOSO

PROJETO DE LEI NQ 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". 11

PROJETO DE LEI NQ 1.782103 - do Sr. A~berto Fraga
- que "inscreve o nome de Sérgio Vieira de Mello no
"Livro dos Heróis da Pátriall

•
1I (Apensado: PL

1799/2003)

PROJETO DE LEI NQ 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 188212003)

PROJETO DE LEI Nº 1.809/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "dispõe sobre a criação do "Dia Nacional
do Taxista ll

,lI

PROJETO DE LEI NQ 1.826/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "institui a Medalha Sérgio Vieira de Mello,"

PROJETO DE LEI NQ 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
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PROJETO DE LEI Nº 4.222/98 - do Sr. Inocêncio croônibus e de veículos de uso misto destinados ex-
Oliveira - que "altera a Lei nº 9.424, de 24 de de- c!usivamente ao transporte de passageiros."
zembro de 1996." (Apensados: PL 431/1999, PL RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
4880/1998, PL 4676/1998 (Apensados: PL
5195/2001 (Apensados: PL 4045/2001 e PL B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
6052/2002), PL 4758/1998 e PL 747/1999), PL mentária (art. 54):
4244/1998 (Apensados: PL 4280/1998 e PL PROJETO DE LEI Nº 939/99 - do Sr. Geddel Vieira
4763/1998 (Apensado: PL 1/1999)) e PL 136/2003) Lima - que "dispõe sobre a aplicação do § 7º do art.

201 da Constituição Federal, com a redação dada
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998 - Apo-
TEIXEIRA

sentadoria no Regime Geral de Previdência Social."
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

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

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 - T8T - (OF
31212002) - que "dispõe sobre a criação de funções
comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 15a. Região e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

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-

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
Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do Tra
balho e dá outras providências."
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 21 a. Região e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

PROJETO DE LEI Nº 7.405/02 - TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO - (OF 578/2002) - 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

.. ---_._--~-~~-_.------_.~-----~---------~~------~------.~-_._-
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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 MINAS E ENERGIA

LOCAL: Plenário 11, do Anexo 11.
HORÁRIO: 10h.
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:
Tema:
Discussão sobre a situação do setor elétrico, no que
se refere. às empresas estatais e privadas distribui
doras e comercializadoras de energia elétrica no
Brasil, conforme os Requerimentos nºs 16 e 86, de
2003, dos Deputados Paulo Bauer e Eduardo Go
mes, respectivarnente,
Convidados:
Sr. Adjarma Azevedo - Presidente da Associação
Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de
Energia -ABRACE;
Sr. Paulo Cezar Coelho Tavares - Presidente da
Associação Brasileira dos Agentes Comercializado
res de Energia Elétrica - ABRACEEL;
Sr. José Cláudio Cardoso - Presidente da Associa
ção Brasileira das Empresas de Transmissão de
Energia Elétrica - ABRATE;
Sr. LuízCarlos Silveira Guimarães - Presidente da
Associação Brasileira de DistribUidores de Energia
Elétrica ~ ABRADE;
Sr. Carlos Rodolfo Schneider - Presidente da Cen
trais Elétricas de Santa CatarinaS/A- CELESC;
Sr. Carlos Guternberg Junqueira Alvim - Assessor
de Relaciónamento com o Poder Público da Direto
ria de Oistribúição e·Comercialização da Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG;
Sr. José Geraldo dos Santos - Presidente da Asso
ciação Brasileira de Concecionária de Energia Elétri
ca-ABCE.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS(S SESSÕES)

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9-03

Substitutivo (Art. 119, lIe §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

COMISSÃOD~ RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 78/03 Do Sr. Lincoln Portela 
que "solicita sejam conVidados o Sr. Ministro da Agri
cultura Dr. Roberto Rodrigues, o Sr. Chefe de Gabine
te da Secretaira de Defesa Agropecuária do Ministério
da Agricultura, Dr. Jorge Salim Waquim, o Sr. Ministro
da Ciência e Tecnologia, Dr. Roberto Átila Amaral Vie
ira e o Sr. Ministro das Relações Exteriores, Embaixa
dor Celso Amorim, para que, em Audiência Pública
em Conjunto com a Comissão com a Comissão de
Agricultura e Política RUral e com a ComisSão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmar<3, dos Dep~tados, prestelll esclarecimentos so
bre matéria publicada na Folha de São Paulo do dia 2
de setembro sobre a descoberta de funcionário do go
verno americano inspecionando plantações de soja no
território brasileiro,"

REQUERIMENTO Nº 81/03 Do Sr. Alexandre Car
doso - que "requer a Vossa Excelência seja encami
nhada ao Comitê Nobel, em OSlo, Noruega, Moção
de Apoio da Cârnara dos Deputados à indicação do
Embaixador José Maurício Bustani, para o Prêmio
Nobel da Paz,"

REQUERIMENTO Nº 82/03 Da Sra, Zulaiê Cobra 
que "solicita seja convidado o Excelentíssimo
Vice-Presidente da República, Senhor José Alencar
Gomes da Silva, a comparecer a esta Comissão a
fim de realizar exposição versando sobre a condu
ção da política externa do país."

REQUERIMENTO Nº 83/03 Do Sr. Feu Rosa - que
"solicita sejam convidados o Sr. Ministro de Estado
da Defesa ou representante, o Prof. Paulo Rabello
de Castro (Coordenador da proposta dos trabalha-
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dores para a Fusão das Empresas), o Prof. Luciano
Coutinho (Coordenador da proposta de Fusão das
Empresas), e o Sr. Darc Costa (Vice-Presidente do
BNDES), em Audiência Pública na Comissão de Re
lações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados, para prestarem esclarecimentos so
bre a iminente Fusão entre as Companhias de
Transporte Aéreo, VARIG e TAM."

REQUERIMENTO Nº 84/03 Da Sra. Zulaiê Cobra
que "nos termos regimentais, requer a V. Exa., ouvi
do o Plenário, que seja encaminhada ao Tribunal de
Apelação do Estado de KatsinalNigéria, a MOÇÃO
DE REPÚDIO Nº 1.120, de 2003, com relação à
sentença proferida pela Corte de Sharia a AMINA
LAWAL, condenando-a à morte por apedrejamento."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená
rio:

PRIORIDADE

MENSAGEM Nº 82/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo sobre Isenção de Vistos em Passa
portes Comuns entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da Guate
mala, celebrado em Brasília, em 21 de outubro de
2002."
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM Nº 306/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional os
textos da Convenção nº 176 e da Recomendação nº
183 da Organização Internacional do Trabalho so
bre Segurança e Saúde nas Minas, adotadas em
Genebra, em 22 de junho de 1995."
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi.,
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 5.015/01 - do Sr. Almeida de
Jesus - que "institui o Sistema de Bolsa de Estudo
para os Policiais Militares e Civis Federais, Estadua
is 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.

Vista ao Deputado Cabo Júlio, em 28/08/2003

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

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

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-9-03

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:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19c9-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

---------~--------- - -------~----- -------------------- -~- ------------------------------- -----~
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RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

PROJETO DE LEI Nº 1.498/99 - do Sr. Alberto Fra- DAS VERBAS FEDERAIS NOS SISTEMAS
ga - que "Estabelece regras gerais para a aquisição ESTADUAIS DE SAÚDE.
de viaturas policiais operacionais." Convidados:
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA

PROJETO DE LEI Nº 1.820/99 - do Sr. Alberto Fra- Secretário Nacional de Atenção à Saúde do Ministé-
rio da Saúde

ga - que "Dispõe sobre promoções de praças, por RONALD DA SILVA BALBE
tempo de serviço, na Polícia Militar do Distrito Fede- Diretor de Auditoria de Programas da Área Social da
ral." Controladoria GeraJda União - CGU

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA NUNES
Diretor do Departamento Nacional de Auditoria do
SUS-DENASUS

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:
(Requerimento nº 52, do Dep. Dr. Ribamar Alves)
Tema:
"PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE O
PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE
COMBATE ÀS DROGAS, VISANDO UM AMPLO
CAMPO DE ATUAÇÃO DESDE A EDUCAÇÃO,
SERViÇO MÉDICO, SEGURANÇA PÚBLICA, ETC".
Convidados:
General PAULO ROBERTO YOG DE MIRANDA
UCHÔA
Secretário Nacional Antidrogas da Presidência da
República
RUI PALHANO
Secretário Estadual Antidrogas do Governo do Ma
ranhão
TEREZA JUCÁ
Prefeita da cidade de Boa Vista - Roraima
DATA: ta/SETEMBRO
LOCAL: Plenário 07 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO DA
SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DAS VERBAS
FEDERAIS NOS SISTEMAS ESTADUAIS DE
SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Requerimento nº 61 , do Dep. Guilherme Menezes)
Tema:
DEBATER O PAPEL E OS INSTRUMENTOS
UTILIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E
PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO 
CGU, NO ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

19/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI N!! 1.855/03 - da Sra. Zelinda
Novaes - que "institui o ano de 2006 como o "Ano
Nacional do Idoso"."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.480/03 - do Sr. Lincoln Por
tela - que "obriga a divulgação de advertência sobre
obesidade em embalagens de produtos altamente
calóricos."
RELATORA: DeputadaKELLY MORAES

PROJETO DE LEI Nº 1.761/03 - do Sr. Coronel Alves
- que "estabelece a obrigatoriedade das farmácias,
drogarias e congêneres a venderem comprimidos e
pílulas por unidade e dá outras providências."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI

PROJETO DE LEI Nº 1.811/03 - da Sra. Laura Car
neiro - que "acrescenta o art. 258-A à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente."
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA

PROJETO DE LEI Nº 1.818/03 - do Sr. Paulo Gouvêa
- que "introduz art. 89-A na Lei nº 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente - in
troduz inciso XII, no art. 136, da mencionada leI."
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO
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MÁXIMO

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."
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES

PROJETO DE LEI Nº 1.822/03 - do Senado Federal
- que "institui o Dia Nacional de Controle do Coles
terol, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE

Substitutivo (Art. 119, 11 e §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
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03

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
Iini e Leodegar Tiscoski - que ""Dispõe sobre a as
sistência à saúde das presidiárias, acrescentando
parágrafo ao artigo 43 da Lei nº. 7.210/84" 11

RELATORA: Deputada ORA. CLAIR
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-9-03

Substitutivo {Art. 119, 11 e §1º}

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

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
ÚLTIMA SESSÃO: 19-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.728/03 - do Sr. Coronel
Alves - que "institui a Semana Nacional do Idoso."
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES

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."
RELATOR: Deputado PASTOR FRANCISCO
OLíMPIO

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 SUS."
RELATOR: Deputado ELlMAR
DAMASCENO

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."
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI Nº 1.741/03 - do Sr. Eduardo
Barbosa - 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."
RELATORA: Deputada SELMA SCHONS

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."
RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA

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."
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE LEI Nº 1.768/03 - do Sr. Jackson
Barreto - que "cria o Programa Nacional de Mobili
dade e Acesso ao Transporte Público"
RELATORA: Deputada DRA.CLAIR

PROJETO DE LEI Nº 1.777/03 - do Sr. André Luiz
que "dispõe sobre a proibição das empresas que

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



RELATOR: Deputado CARLOS MOTA
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 18-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 5.545/01 - do Sr. Dr. Hélio 
que "altera os arts. 75 e 151 da Lei nº 8213, de 24
de julho de 1991, para prever a concessão de pen
são de valor equivalente ao valor máximo dos bene
fícios previdenciários aos dependentes do segurado
cadastrado que falecer em virtude da inexistência
de órgãos ou tecidos para transplante."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

PROJETO DE LEI Nº 1.653/03 - do Sr. Dr. Heleno '
que "institui o Prograrna Racional de Detecção, Pre
venção e Tratamento Gratuitos, pelo SUS, para os
portadores de Osteoporose e dá outras providênci
as."
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE

PROJETO DE LEI Nº 1.658/03 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera alei 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 edá outrasprovidências."
RELATOR:Deputado MANATO

PROJETO DE LEI Nº 1.662/03 - 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."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA

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."
RELATOR: Deputado MÁRIOHERINGER

PROJETO DE LEI Nº 1.669/03 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "autoriza entidades filantrópicas a ex
plorar loteria de húmeros e dá outras providências."
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gerenciam planos de saúde e afins solicitar de seus RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
associados documentos de uso pessoal que não fa- PROJETO DE LEI Nº 1.684/03 - do Sr. Davi Alco-
zem prova de identidade e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER lumbre - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do

atendimento integral para prevenir e tratar a obesi-
PROJETO DE LEI Nº 1.819/03 - do Sr. José Carlos dade no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS."
Aleluia - que "altera dispositivos da Leinº 9.506, de RELATOR: Deputado ATHOS AVEUNO

30 de outubro de ..1997, que dispõe sobre a Previ- PROJETO DE LEI Nº 1.696/03 - doSr. Geraldo Re-
dência dos Congressistas, e dá. outras providênci-
as." 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."
RELATOR: Deputado MANATO

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 0$ Planos de
BenefíCios da Previdência Social e dá olUtras provi
dências."
RELATOR: Deputa.do CUSTÓDIO MAnos

PROJETO DE LEI Nº 1.702/03 - do Sr. Serafim
Venzon - que "a.crescenta § 6º ao art. 11 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, para determinar a fili
ação facultativa do medico residente ao Regime Ge
rai de Previdência Socia1."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃOORDINÃRIA
AUDIENCIA PÚBLICA
A - Audiência Publica:
Tema: "Regulamentação da profissão de jornalista"
Convidados:
Deputado Pastor Amarildo
Autor do Projeto de Lei nº 708/03, que "altera dispo
sitivos do Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de
1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de
jornalista"
Deputado Pedro Corrêa
Relator do Projeto de Lei nº 708/03, que "altera dis
positivos do Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de
1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de
jornalista"
Marcelo Campos
Assessor da Secretaria de Inspeção do Trabalho 
Ministério do Trabalho
Elisabeth Villela da Costa



Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

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 con
tas vinculadas ao FGTS para pagamento de presta
ções habitacionais em atraso." (Apensado: PL
1190/2003)
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 DRA. CLAIR

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE R~CEBIMENTO

DE EMENDAS (5 SESSOES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚlTIMA SESSÃO: 24-9-03
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Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas - Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

FENAJ PROJETO DE LEI Nº 3.658/00 - do Sr. Luciano
Claudismar Zupiroli Castro - que "altera o art. 5º da Lei nº 9.277, de 10
Advogado de maio de 1996."
Professor Nilson Lage RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO
Diretor do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência PROJETO DE LEI Nº 5.670/01 _ do Sr. Bispo Rodri-

e Tecnologia gues _ que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
AVISOS de 1997, descontando quatro pontos no prontuário dos

doadores de sangue a instituição públicas de saúde."
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBI~ENTO RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHA (DIA
19/09/2003) PROJETO DE LEI Nº 1.655/03 - do Sr. Carlos Alberto

Leréia - que "acrescenta um parágrafo único ao art. 6º
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) da Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002."

PROJETO DE LEI Nº 1.505/03 - do Sr. Luciano RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO

Zica - que "concede anistia a dirigentes ou repre- PROJETO DE LEI Nº 1.690/03 - do Sr. Júnior Betão
sentantes sindicais e trabalhadores punidos por par- _ que "dispõe sobre a redução da emissão de poluen-
ticipação em movimento reivindicatório." tes por ciclomotores, motociclos e veículos similares."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO PROJETO DE LEI Nº 1.709/03 - do Senado Federal
DE EMENDAS (5 SESSÕES) _ que "dá a denominação "Rodovia Wilson Pinheiro"

DECURSO: 2ª SESSÃO à BR - 317."
ÚLTIMA SESSÃO: 23-9-03 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
com mobilidade reduzida em toda frota de ônibus do
sistema de transporte coletivo interestadual e inter
nacional, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

PROJETO DE LEI Nº 1.763/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de
sinalização nas Rodovias Federais."
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "dispõe sobre a fixação de prazo para o
cumprimento do disposto no art. 16 da Lei nº
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 Rodoviário Federal uma
rodovia ligando o cais de Capuaba à BR-262 / ES."
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE

PROJETO DE LEI Nº 1.807/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera a Lei nº 7.565, de 1986, proibindo o
transporte de materiais radioativos em aeronaves
que transportam passageiros."
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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 23-9"1997 {Código de Trânsito Brasileiro)."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA

11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS

DE POlÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

LOCAL: Plenário 9 do Anexo"
HORÁRIO: 09h
REUNIÃO
A-Debate:

Providências para o Seminário "Semana Nacional
de Políticas Públicas para a Juventude".
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

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.

LOCAL: Plenário 09 do Anexo"
HORÁRIO: 14h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Definição da agenda dos trabalhos;
B - Deliberação de requerimentos;
C - Eleição para o cargo de 3º Vice-Presidente.
B - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 1/03 Do Sr. Bismarck Maia 
que "solicita realização de eventos em cinco estados
da Federação para debater a Proposta de Emenda
à Constituição No. 574-A, de 2002, que "altera a re
dação do art. 29-A da Constituição Federal"."

REQUERIMENTO Nº 2/03 Do Sr. José Carlos Araú
jo - (PEC 574/2002) - que "solicita a realização de
evento no Estado da Bahia para debater, com os
presidentes das Câmaras de Vereadores, a PEC
574-A, que altera a redação do art. 29-A da Consti
tuição Federa!."

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:9ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19-9·-03

Proposta de Emenda à Constituição (ArIt. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
574/02 - do Senado Federal- (PEC 55/2001) - que
"altera a redação do art. 29-A da Constituição Fede
ral."
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECERAO PROJETO

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 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".

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA

I - Deliberação de Requerimentos;

11 - Audiência Pública, com os convidados:

-Sr. PAULO DE TARSO MORAIS, ex-Secretário da
Fazenda do Estado do Piauí e ex-Conselheiro da
SUDENE;

- Sr. NILO AUGUSTO CÉSAR SIMÕES, Presidente
da Associação das Empresas do Nordeste - AENE;

- Sr. FIRMO DE CASTRO, ex-Superintendente da
SUDENE naárea de industrialização; e

- Sr. SEBASTIÃO FERREIRA DE FREITAS, Asses
sor da Diretoria Executiva da Associação dos Servi
dores da Sudene.

111- Eleição do 3º Vice-Presidente.

I - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 4/03 Do Sr. Luiz Couto - que
"requer seja convidado o economista Celso Furtado
para debater em Audiência Pública, sua experiência
como idealizador da SUDENE e suas expectativas
em relação às finalidades da nova SUDENE."
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REQUERIMENTO Nº 5/03 Do Sr. Luiz Couto - que
"requer seja convidado o Presidente do Banco do
Nordeste do Brasil- BNB, o Sr. Roberto Smith, para
em Audiência Pública discorrer sobre o Planejamen
to Estratégico do Banco relativo à SUDENE."

REQUERIMENTO Nº 6/03 Do Sr. Leonardo Monteiro
que "solicita sejam convidados os membros das Entida
des Representativas dos Municípios do Leste de Minas
a comparecer a esta Comissão Especial para prestar
esclarecimentos e informações sobre necessidade de
inclusão de algumas cidades dos Vales do Rio Doce,
Baixo Suaçuí e médio espinhaço no PLP 76/2003."
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

AS ATIVIDADES DA SERASA
CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS

DOS BANCOS S/A.

LOCAL: PLenário 7, Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

A - Audiência Pública com a presença do Senhor:

DÉCIO DE MOURA NOTARANGELI, Juiz de Direito
titular da 1ª vara criminal de São Paulo.

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.

LOCAL: Plenário nº 12
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
Audiência pública para ouvir os seguintes convidados:
1) MOHAMED AKL, Presidente da Central Nacional
UNIMED;
2) CID CARVALHAES, ex-Presidente da UNIMED
São Paulo;
3) ALDO FRANCISCO SCHMIDT, ex-Diretor-Supe
rintendente da UNIMED;
4) SOLANGE BEATRIZ PALHEIRO MENDES, Dire
tora de Normas e Habilitação de Operadoras da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 96/03 Do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "requer seja convocada a Sra. Solange Bea
triz Palheiro Mendes e os responsáveis legais das
empresas Saúde ABC convênios Médico-Hospitala
res Ltda, Pró-Saúde Assistência Médica S/C Ltda
(Sanci!) e Centro Transmontano de São Paulo."

REQUERIMENTO Nº 98/03 Do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal
dos ex-diretores executivos da UNIMED de São Pa
ulo que menciona."

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.

LOCAL: Assembléia Legislativa do Estado da
Paraíba
HORÁRIO: 09h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:
Autoridades locais e Representantes do Setor de
Combustíveis.
111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: PLENÁRIO 2, ANEXO \I
HORÁRIO: 10H
Tema
Esclarecimentos sobre os Projetos de Lei Orçamentária
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: 16º 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

---------------------- --- ---- ------------------------ ---------------------~-
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PROJETObE LEI Nº 1.847/2003

Comissão de Agricultura e Política Rural:

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:

PROJETO DE LEI Nº 1.845/2003

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.482/2002
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO Nº 2.723/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.786/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 27/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 54/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 59/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 60/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 62/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 76/2003
PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO Nº 81/2003
PROJETO DE OI;:CRETO LEGISLATIVO Nº 91/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 95/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 97/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 143/2003
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO Nº 145/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 151/2003

Comissão de Defésa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias:

PROJETO DE LEI Nº 1.868/2003

Comissão de Educação e Cultura:

PROJETO DE LEI Nº 1.848/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.852/2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 157/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 162/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17412003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 175/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 119/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 219/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 227/2003
PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO Nº 234/2003
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO Nº 236/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 239/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 240/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 247/2003
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO Nº 250/2003
PROJETO DE DECRETO LEGI$LATIVO Nº 251/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 259/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 26312003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 275/2003
PROJETO DEDEQRETOLEGISLATIVO Nº 276/20ü3
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVONº 279/2003
PROJETO DE DECRETO LB}ISLATIVO Nº 283/2003
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVONº 312/2003
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO Nº 315/2003
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO Nº 32412003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 333'2003
PROJETO DEDECRETOLEGISLATIV0Nº 352/2003
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO Nº 356/2003
PROJETO DEDECRETOLEGISLATIVONº 360/2003
PROJETO DE D§CRSfOLEGISLATIVONº 39312003
PflOJETO DE DECRETO LEGISLATIVONº 395/2003
PROJETO DE: DECFlETOLEGISLATIVO Nº. 490/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 401/2003
PROJETO DE OECREfOLEGISLATIVONº 40412003
PROJETO DE D\ECI1ETOLEGI$LATIVO Nº 406/2003
PROJETO DEDECRsrO LlEGISLATIVO Nº 635/2003
PROJETODE DECRETOLE~ISLATIVCJNº 636/2003
PROJETO DE DECRE!0 LEGISLATIVqNº 3.116/2003
PROJETO DEDpCRETO LEGISLATIVO Nº 3.155/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATI~ONº 3.175/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVONº 3.260/2003
PROJETO DE LEI Nl! 4.017/2001
PROJETO DE LEI f\Jl! 7.209/2002

ÀS

COMISSÕES

MATÉRIA

DE

DE

IV COORDENAÇÃO
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO
COMISSÕES

EM 17-9-2003:

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (15 DIAS)

DECURSO:10º Dia
ÚLTIMO DIA: 23-9-2003

PROJETODE LEI Nº 33/200S-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 (a DIAS)

DECURSO: 2º Dia
ÚLTIMO DIA: 24-9-2003

PROJETO DE LEI Nº 34/2003-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Justiça Fede
ral, crédito especial no valor de R$ 17.000.000,00 (de
zessete milhões de· reais), para os fins que especifica.



(Encerra-se a sessão às 20 horas e 14
minutos.)

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI Nº 1.855/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
20/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:

PROJETO DE LEI Nº 1.849/2003
PROJETO DE LEI Nº 1.861/2003
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Comissão de Finanças e Tributação: SILVA, ponto nº 115.797, do cargo de Assistente Téc-

PROJETO DE LEI Nº 1.233/2003 nico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 93/2003 Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce no

Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.
RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,

item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
ANA GREICE KEB KAB TOSTES, ponto nº 111.400:
do cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, da Coordenação de Comissões Permanen
tes, do Departamento de Comissões.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ANDREA ABADIA BARTONELLI DE REZENDE,
ponto nº 114.934, do cargo de Assessor Técnico
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exerce na Coordenação de
Registro Funcional, do Departamento de Pessoal.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
ANTÔNIO FERNANDO GAMA DE MORAES, pont~
nº 114.047, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido Trabalhista Brasileiro.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CRISTIANE BRASIL FRANCISCO, ponto nº
116.298, do cargo de Assistente Técnico de Gabine
te, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce na Coordenação de Registro
Funcional, do Departamento de Pessoal.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
DIOGENES SILVA BOTELHO, ponto n.º 115.108, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B,
CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
Popular Socialista.

RESOLVE exonerar, a pedido, de acordo com o
artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, EDEN MARCOS OLIVEIRA DA SILVA,
ponto nº 113.542, do cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Líder do Partido Progressista.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
EUDES GOMES DE OLIVEIRA, ponto nº 115.893, do
cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto D,

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, e o artigo 6º da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE alterar, em parte, o Ato de 25 de
agosto de 2003, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados do dia 26 de agosto de 2003, que exone
rou, MANOELISA BRITO DE MELO PONTES
CUNHA, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislati
va, Classe "B", Padrão 39, ponto nº 6.558, do cargo
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exer
cia no Gabinete do Presidente, para considerá-Ia exo
nerada a partir de 12 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,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presiden
te de 25 de agosto de 2003, publicado no Diário da
Câmara dos Deputados de 26 de agosto de 2003, que
exonerou BERNADETE DE LOURDES MELO DE
SOUSA, ponto nº 114.838, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Terceiro-Secretário.

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presiden
te de 1º setembro de 2003, publicado no Diário da Câ
mara dos Deputados de 02 de setembro de 2003, que
exonerou ElAINE CRISTINA DE OLIVEIRA E
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CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce na Comissão de Direitos Huma
nos, da Coordenação de Comissões Permanentes,
do Departamento de Comissões.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de11 de dezembro de 1990,
FAUSTO DE MACEDO SANTOS, ponto nº 116.063,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce na Ouvidoria Parlamentar.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JORGE TADEU MUDALEN FILHO, ponto nº
115.450, do cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, a partir de 21
de agosto do corrente ano.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, daLei nº 8.112, de11 de dezembro de 1990,
JOSE .. LOURENÇO DA SILVA FILHO, ponto nº
115.412, do cargo de Assistente Técnico de Gabine
te, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce na Relatoria da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de. dezembro de 1990,
JOSE HENRIQUE AGUIARMILET, ponto n.º
113.801, docargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exerce na Coordenação de
Registro Funcional, do Departamento de Pessoal.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JULlANANUNES Di: GUSMÃO, ponto nº 116.096,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
O, CNE"15, do QUadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados., que exerce no Gabinéte do Segundo- Se
cretário.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I,da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JURANDIR SILVAUMBELlNO, ponto nº 113.348, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido
dos Trabalhadores, a partir de 10 de setembro do cor
rente ano.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
LlLlANFREITAS DE SOUZA, ponto nº 115.841, do

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Segundo-Secre
tário.

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 exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
LUCIANO DE FREITAS PINHO, ponto nº 116.319, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto B, CNE-10, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete doLíderdo Partido Popular Soci
alista.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 17 de setem
bro de 2003.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARIA DAS GRAÇAS CAIXETA DE ABREU, ponto
nº 112.562, do cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, que exerce no Grupo de Trabalho para
Consolidação da Legislação Brasileira.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezemblrO de 1990,
NEDITE LlNHARES EBRAHIM, ponto nº 114.345, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NIELSON QUEIROZ GUIMARÃES, ponto nº
115.606, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder
do Partido Trabalhista Brasileiro, a partir de 27 de
agosto do corrente ano.

RESOLVE exonerar, a pedido, de acordo com o
artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, ROLF HACKBART, ponto nº "110.678, do
cargo de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no
Gabinete do Líder do Governo no Congresso Nacio
nal, a partir de 04 de setembro do corrente ano.

RESOLVE eXonerar, de acordo como artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezemblrO de 1990,
RUTE MOURA ABRANTES, ponto nº 115.055, do
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
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Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce na Diretoria Legislativa.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
SIDARTHA AUGUSTA VIDIGAL RIBEIRO
GUIMARÃES, ponto nº 115.681, do cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Terceiro-Secretário.

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os
§§ 1º e 6º do artigo 13, da Lei nº 8.112, de 1990, a no
meação de HENRV FERNANDES RIBEIRO para
exercer, na Coordenação do Sistema Integrado de
Gestão de Pessoal, do Centro de Informática, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados.

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presiden
te de 1º de setembro de 2003, publicado no Diário da
Câmara dos Deputados de 02 de setembro de 2003,
que nomeou JOÃO MARCOS MOREIRA LEANDRO
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Traba
lhista Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presiden
te de 25 de agosto de 2003, publicado no Diário da
Câmara dos Deputados de 26 de agosto de 2003, que
nomeou LEILA PEDREIRA DE ALMEIDA KRAKER
para exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados.

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os
§§ 1º e 6º do artigo 13, da Lei nº 8.112, de 1990, a no
meação de L1L1AN MOREIRA PINHO para exercer,
na COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE "INVESTIGAR FATOS
RELACIONADOS À PIRATARIA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS E SONEGAÇÃO FISCAL"
(CPI-PIRATARIA), o cargo de Assessor Técnico
Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados.

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os
§§ 1º e 6º do artigo 13, da Lei nº 8.112, de 1990, a no
meação de LUIS CARLOS GARCIA DE
MAGALHÃES para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido dos Trabalhadores, o cargo de Assessor Téc
nico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados.

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presiden
te de 25 de agosto de 2003, publicado no Diário da
Câmara dos Deputados de 26 de agosto de 2003, que
nomeou MARIANA MARRA BARBOSA para exer
cer, no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, o car
go de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados.

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os
§§ 1º e 6º do artigo 13, da Lei nº 8.112, de 1990, a no
meação de PHELlPPE OSCAR RABELLO JACOB
para exercer, no Gabinete do Segundo Suplente dos
Secretários, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presiden
te de 25 de agosto de 2003, publicado no Diário da
Câmara dos Deputados de 26 de agosto de 2003, que
nomeou TANIA OLENKA DE MELO RAMOS para
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados.

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presiden
te de 24 de julho de 2003, publicado no Diário da Câ
mara dos Deputados de 25 de julho de 2003, que no
meou WALDEMIR FREIRE CARDOSO para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasilei
ro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os
§§ 1º e 6º do artigo 13, da Lei nº 8.112, de 1990, a no
meação de ZAULI TANIGUTI para exercer, no Gabi
nete do Terceiro Suplente dos Secretários, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

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 nomear, na forma do artigo 9º,item
11, da Lei nº 8.112, citada, ADRIANA NUNES
GALVÃO para exercer, na Comissão de Educação e
Cultura, da Coordenação de Comissões Permanen
tes , do Departamento de Comissões, o cargo de
Assistente Técnico dé Comissão Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 20, de 06 de
junho de 1995, combinado com o parágrafo único do
artigo 1º do Ato da Mesa nº 01 , de 24 de fevereiro de
1999.

---~~----------- --~----
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RESOLVE nomear, na forma do artigo 9Q
, item

11, da Lei nº 8.112, citada, ANGELA SIQUEIRA DE
OLIVEIRA para exercer, na Comissão de Direitos Hu
manos, da Coordehação de Comissões Permanen
tes, do Departamento de Comissões, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro· de Pessoal· da Câmara dos Deputados,
criado peloartigo 1º do Ato da Mesanº2ü, de 06 de
junho de 1995, combinadocom oparágrafo único do
él.rHgo 1º do Ato da Mesa nQ 01 , de 24 de fevereiro de
1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9Q
, item

11, da Lei nº 8.112, citada, ALANIR DE SOUSA
CUNHA SILVA para exercer, na Coordenação de Re
gistro Funcional, do Departamento de Pessoal, o car
go de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, doQua
dro de Pessoal. da Câmara dos· Deputados, criado
pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 70, de 07 de junho de
2001.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9Q, item
11, da Lei nº 8.112, citada, CLÁUDIO BARBOSA DA
SILVA JÚNIOR para exercer, na Comissão Perma
nente de Turismo e Desporto, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, o cargo de Assessor Técnico AdjL-tnto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoél.1 da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 30,
de 20 de agosto de 2003.

RESqLVE nomear, na forma do artigo 9Q
, item

11, dél. Lei nº 8.112, citada, CONCEiÇÃO BARBOSA
DOS SANTOS para exercer, no Gabinete do Líder do
Pél.rtido Socialista Brasileiro, o cargo de Assessor
TecnicoAdjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal
dél. Câmaradds Deputados, transformado pelo artigo
2º de;> Ato da Mesa nº 61, de 21 de janeiro de 1988,
com~inado com o parágrafo único do artigo 1º do Ato
da Mesa nº 01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, ~a forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112,citada, ~RISTIANE LEITE
FURTAOOpara exercer, na Comissão Permanente
de Turismo. eDesporto, da Coordenação de Comis
sõesPermanentes, do Departamento de Comissões,
o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro dePesso~H da Câmara dós Deputados, cria
do pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 30; de 20 de agos
to de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9Q
, item

11, daL~i nº 8.112, citada, DIOGENES SILVA
BOTEYHO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido!P?pular Socialista, o cargo de Assessor Téc
nico Acjjunto B, CNE-10, do Quadrode Pessoal da
Câmarél.dosDeputados, nos termos da lotação fixada

pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 33, de 24 de fevereiro
de 2000.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nQ 8.112, citada, DJALMA SILVA
DAMASCENO para exercer, no Gabinete do Primei
ro-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmél.ra dos Deputados, trél.nsformadopelo artigo 3º
do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, combi
nado com o parágrafo .único do artigo 1º do Ato da
Mesa nº 01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE riomear,na forma do artigo 9Q
, item

11, da Lei nº. 8.112, citadél., DONALDO SCHÜLER para
exercer, no Gabinete do Líder do Governo no Con
gresso Nél.cionél.l,. o .cél.rgo dt:1. Assessor Técnico,
CNE-07, do Quadro de Pess?al da Câmara dos De
putados, nos. termos da lotél.ção fixél.da pelo Ato da
Mesa nº 40, de04dejulhó de 1996.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º,. item
11, da Lei nº 8.112., citada, DULCE MARIABARBOSA
DE SÃO BERNARDO para exercer, na Ouvidoria
Parlamentél.r, o cargo de Ass.istente Técnico de Gabi
nete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº
56, de 20 de março de 2001.

RESOLVEhomear, nél forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112., citada,ELAYNE MARIA
FONSECA para exercer, na .• R~latoria da Comissão
Mista de Planos, Orçame~tosPúblicos e Fiscaliza
ção, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-l1, d?Q~ad~odePessoal daCâma
ra dos Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato da
Mesa nº 92, de 30 de setembro de 1993, combinado
com o parágrafo úhico do artigo 1º do Ato da Mesa nº
01, de 24 defevereko de 1999.

RESOLVE nomêar, na forlna do artigo 9º, item
11, da Lei 0º8.112, citada,EM~RSONSOUSApara
exercer, na Comissão de. Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departá!'1ento de Comissões, o
cargo de AssessorT~cnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pes~oal da CâTara dos Deputados, cria
do pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 37, de 30 de maio
de 2000.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nQ 8.112, citada, FÁTIMA APARECIDA
CAROlAS DORNELLES para eXercer, na Comissão
Permanente de Turismo e Desporto, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
ComissÕes, o cargo de Assistente Técnico de Comis
são Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
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Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato
da Mesa nº 30, de 20 de agosto de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, FAUSTO ROBERTO
BARRAGAN CLAVIJO para exercer, na Comissão
Permanente de Turismo e Desporto, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, o cargo de Assistente Técnico de Comis
são Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato
da Mesa nº 30, de 20 de agosto de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, FERNANDA SOUZA DE
ARAÚJO para exercer, no Gabinete do Segundo-Se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo artigo 3º do Ato
da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, combinado
com o parágrafo único do artigo 1º do Ato da Mesa nº
01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, FLÁVIA VIRGíNIA DE
SOUZA MELO para exercer, na Comissão Perma
nente de Turismo e Desporto, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto O,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 30,
de 20 de agosto de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, GEANE NÓBREGA DE
NEGREIROS para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o car
go de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 2º do Ato da Mesa nº 02,
de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º,item
11, da Lei nº 8.112, citada, GEANE PATRíCIA DE
OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o car
go de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 2º do Ato da Mesa nº 02,
de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, GERALDO CÉSAR DE
FARIA para exercer, na Comissão Permanente de
Turismo e Desporto, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o
cargo de Assistente Técnico de Comissão Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De-

putados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 30,
de 20 de agosto de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, GERMINO GONÇALVES
FILHO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 2º do Ato da Mesa nº 60, de 02 de julho de
1980, combinado com o parágrafo único do artigo 1º
do Ato da Mesa nº 01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, GUILHERME TEIXEIRA
MAGNO BACALHAO para exercer, na Diretoria-Ge
rai, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjun
to O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº
91, de 02de abril de 1998.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, HAROLDO MEDEIROS
FRANCISCO para exercer, na Diretoria Legislativa, o
cargo de Assessor Administrativo Adjunto C, CNE-12,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 1º da Resolução nº 23, de 17
de junho de 1980, combinado com o parágrafo único
do artigo 1º do Ato da Mesa nº 01, de 24 de fevereiro
de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, HÉLIO MONTENEGRO
COELHO DE ALBUQUERQUE para exercer, no Ga
binete do Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto O,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, transformado pelo artigo 2º do Ato da Mesa
nº 60, de 02 de julho de 1980, combinado com o pará
grafo único do artigo 1º do Ato da Mesa nº 01, de 24
de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, HEMERSON EDEMON DE
PAULA para exercer, na Comissão Permanente de
Turismo e Desporto, da Coordenação de Comissões
Permanentes, do Departamento de Comissões, o
cargo de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, cria
do pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 30, de 20 de agos
to de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, HILDA DIAS DE ASSIS
para exercer, no Gabinete do Segundo-Secretário, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 10,
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de 29 de março 1995, combinado com o parágrafo
único do artigo 1º do Ato da Mesa nº 01, de 24 de fe
vereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, Citada, JOÃO CARLOS FEICHAS
MARTINS para exercer, no Grupo de Trabalho para
Consolidação da Legislação Brasileira, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato daMesa nº 56, de 20 de março de 2001.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, .item
11, da Lei nº 8.112, citada, JOÃO BELARMINO
TRINDADE DO AMARAL para exercer, na Comissão
Permanente de Turismo e Desporto, da Coordenação
de Comissões Permanentes, do Departamento de
Comissões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 1ºdo Ato da Mesa nº 30,
de 20 de agosto de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, JOÃO BULANTINO DE
MOURA para exercer, no Gabinete do Segundo-Se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dosDeputados, criado pelo Ato da Mesa nº 10, de
1º deabrit de 2003.

RESOLVE n()mear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, JULlANA MACHADO
ARANTES para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assistente
Técnico de Gé;'tbinete AdjuntoD, CNE-15, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
artig02ºdo Ato daMesa nº 02, de 24 de fevereiro de
1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, KARINA FONSECA DE
LIMA para exercer, na Coordenação de Registro Fun
cionai, do Departamento de Pessoal, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 06, de 24 de fevereiro
de 1999, combinado com o artigo 1º do Ato da Mesa
nº 52, de 07 de feVereiro de 2001.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112,citada, MARIA DULCE REIS
GALlNDOpara exercer, na Relataria da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza
ção, o cargo ·de ASsistente Técnico de Gabinete
Adjunto B,CNE-11 ~ do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo artigo 1º do Ato da
Mesa 0º92, de 30 de setembro de 1993, combinado

!!inn!

com o parágrafo único do artigo 1º do Ato da Mesa nº
01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, MARTA LÚCIA BARBOSA
SILVA MAESTRI para exercer, na Comissão Perma
nente de Turismo e Desporto, da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 30,
de 20 de agosto de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, NEDITE UNHARES
EBRAHIM para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, transformado
pelo artigo ·1º do Ato da Mesa nº 12, de 27 de abril de
1983, combinado como parágrafo único do artigo 1º
do Ato da Mesa nº 01 ,de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citâda,ORLANDO BARBOSA
SILVA MAESTRI para exercer, naComissão Perma
nente de Turismo e Desporto,. da Coordenação de
Comissões Permanentes, do Departamento de Co
missões, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 30,
de 20 de agosto de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, PATRíCIA DE ARAÚJO
CORREIApara exercer,·no Gabinete do Primeiro-Se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE~15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo artigo 3º do Ato
da Mesa nº 15., de 2.6 de maio de 1987, combinado
com o parágrafOúnico do artigo 1º do Ato da Mesa nº
01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, REINALDO BARRETO DE
ALMEIDA para exercer, no Gabinete do Primeiro-Se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNEc15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, transformado pelo artigo 3º do Ato
da Mesa nº 15, de 26 de maio de 1987, combinado
com o parágrafo únicodo artigo 1º do Ato da Mesa nº
01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, RITA DE CÁSSIA
BORRALHO MENDES para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasilei
ro, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14,
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do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 2Q do Ato da Mesa nQ 60, de
02 de julho de 1980, combinado com o parágrafo úni
co do artigo 1Q do Ato da Mesa nQ 01 ,de 24 de feverei
ro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9Q
, item

11, da Lei nQ 8.112, citada, RONALDO NÓBREGA
MEDEIROS para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2Q do Ato
da Mesa nº 02, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9Q
, item

11, da Lei nº 8.112, citada, RUTE MOURA
ABRANTES para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
2Q do Ato da Mesa nº 74, de 29 de abril de 1988, com
binado com o parágrafo único do artigo 1Q do Ato da
Mesa nQ 01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, SÉRGIO OBALSKI FILHO
para exercer, na Comissão Permanente de Turismo e
Desporto, da Coordenação de Comissões Perma
nentes, do Departamento de Comissões, o cargo de
Assistente Técnico de Comissão Adjunto D, CNE-15,
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo 1º do Ato da Mesa nQ 30, de 20 de
agosto de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9Q
, item

11, da Lei nº 8.112, citada, SÉRGIO VIEIRA DE
MELLO para exercer, na Comissão Especial destina
da a efetuar estudos em relação às matérias em tra
mitação na Casa, cujo tema abranja o Sistema Tribu
tário Nacional, o cargo de Assessor Técnico Adjunto
B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 12, de 20 de
abril de 1999, combinado com o artigo 1Q do Ato da
Mesa 24, de 20 de agosto de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9Q
, item

11, da Lei nº 8.112, citada, THIAGO LUIZ MACIEL
CASTRO para exercer, no Gabinete do Primeiro
Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo
3Q do Ato da Mesa nQ 15, de 26 de maio de 1987, com
binado com o parágrafo único do artigo 1º do Ato da
Mesa nº 01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, WESLEN JOSÉ SANTOS
DE CASTRO para exercer, na Coordenação de Re-

gistro Funcional, do Departamento de Pessoal, o car
go de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, criado pelo Ato da Mesa nº 77, de 11 de de
zembro de 1997, combinado com o artigo 1º do Ato da
Mesa nº 52, de 07 de fevereiro de 2001.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9º, item
11, da Lei nº 8.112, citada, WILSON FIUZA ARAGÃO
para exercer, na Comissão Permanente de Turismo e
Desporto, da Coordenação de Comissões Perma
nentes, do Departamento de Comissões, o cargo de
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de
Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo arti
go 1º do Ato da Mesa nQ 30, de 20 de agosto de 2003.

RESOLVE designar ALDERICO VITOR
COSTA, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Agente de Servi
ços Legislativos, Classe Especial, Padrão 30, ponto
nº 3.802, 1º substituto do Coordenador Administrati
vo, FC-07, JAYME WAGNER CÂNDIDO DE
FREITAS, Ponto nº 4.403, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, da Diretoria-Geral, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 04 de setembro
do corrente ano.

RESOLVE designar CARLOS ROBERTO DAS
CHAGAS, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnica legislati
va, Classe Especial, Padrão 45, ponto nQ 3.621, 2º
substituto do Chefe da Assessoria, FC-08, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, na Assessoc

ria Técnica da Diretoria-Geral, em seus impedimen
tos eventuais, a partir de 1º de julho do corrente ano.

RESOLVE designar NEIVALDO PEREIRA DA
SILVA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Técnico Legislativo - atribuição Operador de Máqui
nas, Classe Especial, Padrão 30, ponto nº 5.454, 1º
substituto do Chefe da Seção de Aposentadorias Par
lamentares, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, na Coordenação de Registro e Se
guridade Parlamentar, do Departamento de Pessoal,
em seus impedimentos eventuais, a partir de 08 de
setembro do corrente ano.

RESOLVE designar JOÃO PORTELA DE
MEDEIROS, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nal de AnalistaLegislativa - atribuição Técnica Legis
lativa, Classe B, Padrão 39, ponto n.º 6.537, e
SILVANA LOBÃO MELO RAUUNO, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Adjunto Parlamentar, Classe Especial,
Padrão 30, ponto n.º 5.005, para substituírem, suces
sivamente, o Diretor, FC-07, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, na Coordenação de Habi-

-------- - _.._._-------- --~~--_.-.._------- ----
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tação, da Diretoria-Geral, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 09 de setembro do corrente ano.

Camara dos Deputados, 17 de setembro de
2003. - João Paulo Cunha, Presidente.

EDITAL CÂMARA DOS DEPUTADOS

DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO
E APERFEiÇOAMENTO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE VAGAS NO CARGO DE

ANALISTA LEGISLATIVO - ATRIBUiÇÕES
ARQUITETO, ENGENHEIRO ETÉCNICO

EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

EDITAL Nº 1/2003, DE 16 DE SETEMBRO
DE 2003

O Centro de Seleção e de Promoção de Even
tos (CESPE) da Universidade de Brasflia (UnB), nos
termos do Contraton.º 2003/097.0, celebrado entre a
Câmara dos Deputados e a Fundação Universidade
de Brasília (FUB), toma pública a abertura de inscri
ções e estabelece normas relativas à realização do
concurso público destinado a selecionar candidatos
para o ca.rgo de Analista Legislativo - atribuições
Arquiteto, Engenheiro e Técnico em Comunicação
Social.

1 Das Disposições Preliminares
1.1 O concurso público destina-se a selecionar

candidatos para provimento de 53 vagas existentes, e
para manter cadastro de reserva para as vagas que
vierem a surgir durante.o período de sua validade, no
cargo de Analista Legislativo - atribuições Arquiteto,
Engenheiro e Técnico em Comunicação Socia.1.

1.2 O concurso seráregido por este edital e exe
cutado •pelo Centro de.Seleção e de Promoção de
Eventos (CESPE) da Universidade de Brasília (UnB).

1.3 A seleção para o cargo de Analista Legislati
vo - atribuições Arquiteto, Engenheiro e Técnico em
Comunicação Social será realizada mediante a apli
cação de três provas, cc>nforme relacionado a seguir:

a) Prova 1 - objetiva, de caráter eliminatóric> e
classificatório, para todas as atribuições/áreas, a ser
realizada nas cidades de Belém/PA, Belo Horizon
te/MG, Brasília/DF, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio
de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

b) Prova 2 - discursiva para atribuição Enge
nheiro (todas as áreas) e prática para as atribuições

Arquiteto e Técnico em Comunicação Social (todas
as áreas), de caráter eliminatório e c1assificatório, a
ser realizada na cidade de Brasília/DF.

c) Prova 3 - prova de títulos, de caráter unica
mente classificatório, para todas as atribuições/áre
as, a ser realizada nas cidades de Belém/PA, Belo
Horizonte/MG, Brasília/DF, Porto Alegre/RS, Reci
fe/PE, Rio de Jáneiró/RJ e SãoPaulo/SP.

2 Do Cargo
2.1 Denominação: Analista Legislativo - atribui

ção Arquiteto (CD-NS-917).

2.1.1 Escolaridade: diploma, devidamente re
gistrado, de curso de graduação em nível superior
ou habilitação legal equivalente, em Arquitetura, for
necido por instituição de ensino superior, devida
mente registrado no Ministério da Educação, e re
gistro no CREA, nos termos da Lei n.º 5.194, de
21/12/1966.

2.1.2 Atribuições: estabelecidas pelo art. 59
da Resolução n.o 20, de 30-11-1971, da Câmara
dos Deputados e pela Resolução n.º 218/73 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.

2.1.2.1descrição Sumária das Atribuições: de
senvolver atividades relativas a projetos e a especifi
cações de obras, reparos, renovação ou ampliação
dos espaços arquitetônicos dos imóveis da Câmara
ou por ela alugadc>s; orientar a elaboração de proje
tos e especificações de equipamentos mecânicos,
elétricos, elétrico-mecânicos e de computação; ela
borar especificações de material para construção;
acompanhar a fiscalização de obras e serviços con
tratados; prestar assessoramento aos órgãos de lici
tação e colaborar tecnicamente com os demais ór
gãos.

2.1.3 Remuneração Inicial: nível superior, Pa
drão 31 da Classe A, cujo vencimento básico é de
R$ 3.639,47.

2.1.4 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
(art. 19 da Lei n.º 8.112/1990, e art. 1.º do Ato da
Mesa n.º 28/1995).

2.1.5 Regime Jurídico: Estatutário - Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Civis da União, das Autar
quias e das Fundações Públicas Federais) e demais
normas internas de Pessoal da Câmara dos Deputa
dos.

2.1.6 Lotação: exercício exclusivo no Departa
mento Técnico.
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2.2 DENOMINAÇÃO: Analista Legislativo - atri
buição Engenheiro (CD-NS-916), áreas: Enge
nharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Ele
trônica e Engenharia Mecânica.

2.2.1 Escolaridade: diploma, devidamente re
gistrado, de curso de graduação em nível superior ou
habilitação legal equivalente em Engenharia, confor
me área de opção dentre as constantes do subitem
2.2, fornecido por instituição de ensino superior, devi
damente registrado no Ministério da Educação, e re
gistro no CREA, nos termos da Lei n.º 5.194, de
21-12-1966.

2.2.2 Atribuições: estabelecidas pelo art. 59 da
Resolução n.o 20, de 30-11-1971, da Câmara dos
Deputados e pela Resolução n.º 218/73 do Conse
lho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrono
mia.

2.2.2.1 Descrição Sumária das Atribuições: de
senvolver atividades relativas a projetos e a especifi"
cações de obras, reparos, renovação ou ampliação
dos espaços arquitetônicos dos imóveis da Câmara
ou por ela alugados; orientar a elaboração de proje
tos e especificações de equipamentos; elaborar es
pecificações de material para construção; estudar a
viabilidade técnico-econômica; elaborar orçamento;
realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento;
elaborar laudo e parecer técnico; acompanhar a fis
calização de obras e serviços contratados; prestar
assessoramento aos órgãos de licitação e colaborar
tecnicamente com os demais órgãos.

2.2.3 Remuneração Inicial: nível superior, Pa
drão 31 da Classe A, cujo vencimento básico é de
R$ 3.639,47.

2.2.4 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
(Art. 19 da Lei n.º 8.11211990 e art. 1.º do Ato da
Mesa n.º 28/1995,).

2.2.5 Regime Jurídico: Estatutário - Lei n.º
8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídi
co dos Servidores Públicos Civis da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas Federais) e
demais normas internas de Pessoal da Câmara
dos Deputados.

2.2.6 Lotação: exercício exclusivo no Departa
mento Técnico.

2.3 Denominação: Analista Legislativo - atribu
ição Técnico em Comunicação Social (CD-NS-931),
áreas Televisão, Rádio e Imprensa Escrita.

2.3.1 Escolaridade: diploma, devidamente re
gistrado, de curso de graduação em nível superior ou
habilitação legal equivalente, em Comunicação Soci-

ai com habilitação em Jornalismo, fornecido por insti
tuição de ensino superior, devidamente registrado no
Ministério da Educação, e registro profissional no
Órgão competente, nos termos do art. 6.º da Lei n.º
6.615/1978.

2.3.2 Atribuições: aquelas constantes do quadro
anexo ao Decreto n.º 84.134/1979, que regulamenta
a Lei n.º 6.615/1978.

2.3.2.1 Descrição Sumária das Atribuições

Área Rádio: realizar cobertura jornalística em
rádio de todas as atividades da Câmara dos Depu
tados, ao vivo ou não; realizar registro radiofônico
das atividades da Câmara dos Deputados (comis
sões permanentes, mistas e temporárias, plenário,
Presidência, lideranças partidárias e eventos especi
ais envolvendo a Câmara e os deputados); realizar
entrevistas gravadas e ao vivo; redigir notas infor
mativas; elaborar edição de jornais radiofônicos;
montar a grade de programação da emissora, entre
outras.

Área Televisão: produzir, realizar e editar
matérias jornalísticas em vídeo sobre todas as ati
vidades da Câmara dos Deputados e do Congres
so Nacional, ao vivo ou não (comissões perma
nentes, mistas e temporárias, plenário, Presidên
cia, lideranças partidárias e eventos especiais en
volvendo a Câmara e os deputados); realizar flas
hes noticiosos, programas e entrevistas destina
dos à exibição na TV Câmara ou à distribuição
para a divulgação, entre outras.

Área Imprensa Escrita: providenciar cobertu
ra jornalística de eventos, encontros, reuniões e
das diversas atividades exercidas pelos Deputa
dos no exercício de seus mandatos, como o acom
panhamento das sessões plenárias da Câmara
dos Deputados e do Congresso Nacional, das reu
niões das comissões permanentes, especiais e de
inquérito da Câmara, bem como das comissões
mistas que envolvem Câmara e Senado Federal;
realizar entrevistas com Deputados; editar notícias
para divulgação em agência de notícias e publica
ção em jornal, revista, periódicos, veículos eletrô
nicos e outros meios de divulgação; elaborar pau
tas para cobertura jornalística dos eventos da Câ
mara dos Deputados.

2.3.3 Remuneração Inicial: nível superior, Pa
drão 31 da Classe A, cujo vencimento básico é de
R$ 3.639,47.

._-_._.~._---~_._-_ .•.- -----------~-_._.- -~~~-_.._-_ .._~~---_.-
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2.3.4 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
(Art. 19 da Lei n.º 8.112/1990 e art. 1.º do Ato da
Mesa n.º 28/1995,).

2.3.5 Regime Jurídico: Estatutário - Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime Jurídi
Co dos Servidores Públicos Civis da União, das Au
tarquias e dasFundações Públicas Federais) e de
mais normas internas de Pessoal da Câmara dos
Deputados.

2.3.6 Lotação: exercício exclusivo na Secretaria
de Comunicação Social.

3 Das Vagas
3.1 As vagas serão distribuídas por atribui

ção/área, de acordo com os objetos de avaliação
constantes do item 12 deste edital, e conforme se
guinte discriminação:

ATRIBUiÇÃO/ÁREA NÚMERO DE
VAGAS

Arquiteto 11

EnQenheiro/EnQenharia Civil 3

EnQenheiro/EnQenharia Elétrica 2

Enqenheiro/Enqenharia Eletrônica 4

EnQenheirolEnQenharia Mecânica 2

Técnico em Comunicação Social/Rádio 12
Técnico.em Comunicação SociallTelevisão 17

Técnico em Comunicação Socíal/lmPlBnsa Escrita 2

TOTAL 53

3.2 Em atenção ao Princípio da Razoabilidade,

serão destinadas 1 vaga para a atribuição Arquiteto,

1 vaga para a atribuição Engenheiro e 2 vagas para

a atribuição Técnico em Comunicação Social, que

serão providas na forma do § 2.º, do artigo 5.º, da

Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada

no Diário Oficial da União de 12 de dezembro de

1990, e do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de

1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de

dezembro de 1999.

3.3 Para concorrer a uma dessas vagas, o

candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se

portador de deficiência. Os candidatos que se de

clararem portadores de deficiência participarão do

concurso em igualdade de condições com os de

mais candidatos.

3.4 O candidato que, no ato da inscrição, se
declarar portador de deficiência, se classificado no
concurso público, figurará em lista específica e,
caso obtenha classificação necessária, figurará tam
bém na listagem de classificação geral dos candida
tes à atribuição.

3.5 Os candidatos que se declararem portado
res de deficiência, caso aprovados no concurso, se
rão convocados para submeter-se à pericia médica
por Junta Médica Oficial designada pela Câmara
dos Deputados, que terá decisão terminativa sobre
a sua qualificação como portador de deficiência, o
grau da deficiência e a capacidade para o exercício
do cargo.

3.5.1 Os candidatos deverão comparecer à
perícia médica, munidos de laudo médico, emitido
após a homologação do resultado final do concur
so, que ateste a espécie e o grau ou nível de defi
ciência, com expressa referência ao código cor
respondente da Classificação Internacional de Do
enças (CID), bem como a provável causa da defi
ciência.

3.5.2 Se necessário, a critério da junta médica,
deverá o candidato apresentar ou realizar exame
complementar para comprovação da deficiência.

3.6 A não-observância do disposto no subitem
anterior, do subitem 3.3 ou a reprovação na perícia
médica acarretará a perda do direito às vagas reser
vadas aos candidatos em tais condições.

3.7 As vagas definidas no subitem 3.2 que não
forem providas por falta de candidatos portadores
de deficiência, por reprovação no concurso ou na
perícia médica, serão preenchidas pelos demais
candidatos, observada a ordem geral de classifica
ção da atribuição/área.

3.8 O candidato portador de deficiência po
derá solicitar condição especial para a realização
de prova, conforme previsto no artigo 40, parágra
fos 1.º e 2.º, do Decreto n.º 3.298/99, devendo so
licitá-Ia, no formulário de inscrição, de acordo com
o disposto nos subitens 5.5.11 e 5.5.11.2 deste
edital.
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4 Dos Requisitos Básicos para a Investidura no
Cargo

4.1 Aprovação no concurso público.
4.2 Nacionalidade brasileira ou portuguesa (no

caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portu
gueses, com reconhecimento de gozo de direitos po
líticos).

4.3 Quitação com as obrigações eleitorais.
4.4 Quitação com as obrigações militares, para

os candidatos do sexo masculino.
4.5 Gozo dos direitos políticos.
4.6 Comprovação do nível de escolaridade exi

gido para o exercício do cargo/atribuição, na data da
posse.

4.7 Idade mínima de 18 (dezoito) anos comple
tos, na data de posse.

4.8 Aptidão física e mental para o exercício das
atribuições do cargo.

4.9 Apresentação de declaraçãode bens e valo
res que constituem seu patrimônio e declaração
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego
ou função pública (art. 13, § 5.º, da Lei n.º 8.112/90).

4.10 Cumprimento das determinações deste
edital e suas alterações (art. 5.º, § 1.º, da Lei n.º
8.112/90).

5 Das Inscrições no Concurso Público
5.1 A inscrição poderá ser efetuada nas agênci

as da CAIXA listadas no Anexo I deste edital ou via
Internet, conforme procedimentos especificados a se
guir.

5.2 Valor da Inscrição: R$ 100,00.

5.3 Da Inscrição nas Agências da Caixa
5.3.1 Período: de 29 de setembro a 10 de outu

bro de 2003.
5.3.2 Horário: de atendimento bancário.

5.3.3 Para efetuar a inscrição nas agências da
CAIXA, o candidato deverá:

a) preencher e entregar o formulário fornecido
no local de inscrição;

b) pagar o valor da inscrição;

c) apresentar cópia legível, recente e em bom
estado de documento de identidade, a qual será re
tida;

d) apresentar o comprovante de pagamento.

5.3.4 No caso de o pagamentodo valor da ins
crição ser efetuado com cheque bancário que, por
ventura, venha a ser devolvido, por qualquer motivo,

o CESPE reserva-se o direito de tomar as medidas
legais cabíveis e a inscrição será considerada sem
efeito.

5.3.5 No ato de inscrição, o candidato deverá
indicar a sua opção de área, observados o requisito
constante do item 2 e o quadro constante do item 3
deste edital, que não será alterada posteriormente
em hipótese alguma.

5.4 Da Inscrição via Internet

5.4.1 Será admitida a inscrição via Internet, no
endereço eletrônico http://www.ces
pe.unb.br/cd2003, solicitada no período entre 10 ho
ras do dia 29 de setembro de 2003 e 20 horas do
dia 12 de outubro de 2003, horário oficial de Brasí
lia/DF.

5.4.2 O CESPE não se responsabilizará por
solicitação de inscrição via Internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas
em comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como por outros fatores de or
dem técnica que impossibilitem a transferência de
dados.

5.4.3 O candidato que desejar realizar sua ins
crição via Internet poderá efetuar o pagamento do
valor da inscrição das seguintes formas:

a) por meio de débito em conta-corrente, ape
nas para correntistas do Banco do Brasil;

b) por meio de documento de arrecadação, pa
gável em qualquer lotérica;

c) por meio de boleto bancário, pagável em
toda a rede bancária.

5.4.4 O documento de arrecadação e o boleto
bancário estrão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/cd2003 e deverão ser im
pressos para o pagamento do valor da inscrição
após a conclusão do preenchimento da ficha de so
licitação de inscrição online.

5.4.5 O pagamento do valor da inscrição por
meio de boleto bancário ou de documento de arre
cadação deverá ser efetuado até o dia 13 de outu
bro de 2003.

5.4.6 As solicitações de inscrição via Inter
net cujos pagamentos forem efetuados após a
data estabelecida no subitem anterior não serão
acatadas.

5.4.7 As inscrições efetuadas via Internet so
mente serão acatadas após a comprovação de pa
gamento.

--- ----------- -------_~-------------------------- --------
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5.4.8 O comprovante de inscrição do candidato
inscrito via Internet estará disponível no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/cd2003. após o
acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade
exclusiva do candidato a obtenção desse documento.

5.4.9 O candidato inscrito via Internet não de
verá enviar cópia de documento de identidade, sen
do de sua exclusiva responsabilidade a informação
dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as pe
nas da lei.

5.4.10 Informações complementares acerca da
inscrição via Internet estarão disponíveis no endere
ço eletrôniéo http://www.cespe.unb.br/cd2003.

5.5 Das Disposições Gerais Sobre a Inscrição
5.5.1 A inscrição poderá ser feita por procura

dor, mediante a entrega de procuração simples do in
teressado, Sem necessidade de reconhecimento de
firma, acompanhada de cópia legível do documento
de identidade do candidato.

5.5.2 O candidato inscrito por procuração assume
total responsabilidade pelas informações prestadas por
seu procuràdor, arcando com as conseqüências de
eventuais erros de seu representante no preenchimen
to do formulário de inscrição e em sua entrega.

5.5.3 Para efetuar a inscrição, é imprescindível
o número dê Cadastro de Pessoa Física (CPF) do
candidato.

5.5.3.1 O candidato que não possuir CPF deve
rá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em
qualquer agência do Banco do Brasil SA, da CAIXA
e dos Correios, ou na Receita Federal, em tempo há
bil, isto é, deforma que consiga obter o respectivo nú
mero antes do término do período de inscrição.

5.5.3.2 Terá a sua inscrição cancelada e será
automé\.ticamente eliminado do concurso público o
candidatO que usar o CPF de terceiro para realizar a
sua inscrição.

5.5.4 O candidato realizará as provas na cidade
em que efetuar a inscrição, ressalvado o disposto no
subitem 5.5.4.1 a seguir.

5.5.4.1 O candidato que desejar realizar as pro·
vas em cidade diferente daqUela em que estiver no
momento· da inscrição deverá efetuá-Ia via Internet,
indicando, na solicitação, sua opção de.local de pro
vas entre as oferecidas neste edital. Após efetivada a
inscrição, não será aceita solicitação de alteração de
local de realização das provas.

5.5.5 Não serão aceitos, em hipótese alguma,
pedidos de alteração de opção de atribuição/área, de

cidade de inscrição e de cidade de reaHzação das
provas.

5.5.6 É vedada a inscrição condicional, a extem
porânea, a via postal, a via taxou a via correio eletrô
nico.

5.5.7 Antes de efetuar a inscrição, o candidato
deverá conhecer o edital e certificar-se de que preen
che todos os requisitos exigidos.

5.5.8 O valor referente ao pagamento da inscri
ção não será devolvido em hipótese alguma, salvo
em caso de cancelamento do certame por conveniên
cia da Câmara dos Deputados.

5.5.9 O comprovante de inscrição deverá ser
mantido em poder do candidato e apresentado nos lo
cais de realização das provas.

5.5.10 Não haverá isenção total ou parcial do
valor de inscrição.

5.5.11 O candidato portador de deficiência ou
não, que necessitar de qualquer tipo de condição es
pecialpara a realização das provas deverá solicitá-Ia,
por escrito, noato de inscrição, indicando claramente,
no formulário de inscrição ou na solicitaçãlo de inscri
ção via Internet, quais os recurSos especiais neces
sários (materiais, equipamentos etc.). Após esse pe
ríodo, a solicitação será indeferida, salvo nos casos
de força. maior e nos que forem de interesse da Admi
nistração Pública.

5.5.11.1 A candidata que tiver necessidade de
amamentar durante a realização das provas, além de
solicitar a condição especial, deverá levar um acom
panhante, que fiéará em sala reservada para essa fi
nalidade e qUe será responsável pela guarda da cri
ança. A candidata que não levar acompanhante não
realizará as provas.

5.5.11.2 A solicitação de condições especiais
será atendida segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.

5.5.12 O candidato deverá declarar, no formulá
rio de inscrição ou na solicitação de inscrição via Inter
net, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, de
verá entregar os documentos comprobatórios dos re
quisitos·exigidos para o cargo, por ocasião da posse.

5.5.13 Não serão aceitas as solicitações de ins
crição que não atenderem rigorosamente ao estabe
lecido neste editaL

6 Das Provas
6.1 Serão aplicadas provas objetiva e discursiva

ou prática, abrangendo os objetos de avaliação - ha
bilidades e conhecimentos - constantes do item 12
deste edita.l, e prova de títulos, conforme os quadros a
seguir:
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QUADRO DE PROVAS
PROVAI

PARTE
ARE.o\DE NUMERO

PFlID PONIUAÇAO
CARÁTERTIPO CONHEClMENTO DEITENS MÁXIMA

Conhecimentos ELIMINATORfO
(P1) Objetiva 1,8 parte

Básicos
100 ; 1 10Q E CLASSIFICATÓ-

RlO

2.a parte
Conhecimentos

100 2 200
Especificos

(P2) Prova prática Conhecimentos 200-
Específicos

- -
(P3) Prova de

- - - - 30 CLASSIFICATÚ-
títulos RIO

6.1.2 ATRIBUIÇAO ENGENHEIRO (todas as áreas)
QUADRO DE PROVAS

PROVAI
\ PARTE

AREADE NUMERODE! PES PONTUAÇAO
cARÁlERI

TIPO CONHEClMENfO ITENS O MÁXIMA
I

1.' arte IC~nh.cim.n"" 100 1 100 ! ELIMINATÓRlO E
(FI) Objetiva

P Bastem\
CLASSlFICATÓ-

i RIO
I 2 a art ·1 Conhecimentos 100 i 2 200. . p e 'fi
I EspeCl Ieos

(P2) Discursiva Conhecimentos
200- Especificos I

- -
1I(P3) Prova de

30
\

CLASSIFICATO-- - - - rooItítulos

6.1.3 ATR,JBUIÇÃO TÉCNICO EM
COMUNICAÇAO SOCIAL (todas as áreas\

QUADRO DE PROVAS

PROVAIIlPO PARIE
AREADE NUMERO PF.SO

PONnJAÇAO
cARÁtER

CONHECIMENlO DE ITENS MÁXIMA

I La parte Processo 50 1 50 ELIMINATÓRIO E
(P j ) Objetiva

Legislativo I CLASSIFICATÓ-
RIO

I Línguas.

I
2. rt! EstrangeIros 50 í l 50

I . pa e (Língua Inglesa e
I

I

Língua Espanhola) I
I

i 3." parte Lín~uaPortugl1esa 50 2 100

14." parte
Conhecimentos l()O 2 200
Específicos

(P2) Prova prática Conhecimentos
! 500- - -

I Específicos
(P3) Prova de

1 50
CLASSIFlCATQ-

!
- - - - RIO. títulos !
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6.2 As provas objetivas para todas as atribui
ções/áreas serão aplicadas no dia 23 de novembro
de 2003 e terão duração total de 5 horas.

6.3 Os locais e os horários de realização das
provas serão publicados no Diário Oficial da União,
afixados nos quadros de avisos do CESPE, Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciên
cias (ICC), ala norte, subsolo, Asa Norte, Brasília/DF,
e divulgados na Internet, no endereço eletrônico
hnp://www.cespe.unb.br/cd2003. São de responsabi
lidade exclusiva do candidato a identificação correta
de seu local de realização de prova e o compareci
mento no horário determinado.

6.3.1 A divulgação dos locais e dos horários
de realização da prova objetiva será efetuada na
data provável de 12 ou 13. de novembro de
2003.

6.3.2 A divulgação dos locais e dos horários de
realização dasprovas discursiva e prática será efe
tuada no edital de resultado final da prova objetiva
da respectiva atribuição/área.

6.3.3 O CESPE poderá enviar, como comple
mento às informações citadas no subitem anterior,
comunicação pessoal dirigida ao candidato, infor
mando o local e o horário de realização das pro
vas, que não o desobriga do dever de observar o
edital a ser publicado, nos termos do subitem 6.3
deste edital.

6.3.3.1 Os candidatos inscritos via Internet po
derão receber esse comunicado via e-mail, sendo
de sua exclusiva responsabilidade a manuten
ção/atualização de seu correio eletrônico.

6.4 Não serão dadas, por telefone, informa
ções a respeito de datas, locais e horários de reali
zação de provas.

6.5 O candidato deverá comparecer ao local
designado para a realização das provas com ante
cedência mínima de uma hora do horário fixado
para o seu início, munido de caneta esferográfica
de tinta preta, de comprovante de inscrição ou do
boletim informativo e de documento de identidade
original.

6.6 Serão considerados documentos de
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Públi
ca, pelos Institutos de Identificação e pelos Cor
pos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas

pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissi
onal (Ordens, Conselhos etc.); passaporte; certi
ficado de reservista; carteiras funcionais do Mi
nistério Público; carteiras funcionais expedidas
por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade; carteira de trabalho; carteira
nacional de habilitação (somente o modelo apro
vado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 de
setembro de 1997).

6.7 Não serão aceitos como documentos de
identidade: certidão de nascimento, CPF, título de
eleitor, carteira de motorista (modelo antigo), cartei
ra de estudante, carteira funcional sem valor de
identidade nem documentos ilegíveis, não-identificá
veis e/ou danificados.

6.8 Por ocasião da realização das provas, o
candidato que não apresentar documento de identi
dade original, na forma definida no subitem 6.6
deste edital, não realizará as provas e será automa
ticamente excluído do concurso público.

6.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de
apresentar, no dia de realização das provas, docu
mento de identidade original, por motivo de perda,
roubo ou furto, deverá ser apresentado documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão polici
ai, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em
que será submetido à identificação especial, com
preendendo coleta de assinaturas e de· impressão
digital em formulário próprio.

6.9.1 A identificação especial será exigida,
também, do candidato cujo documento de identifica
ção apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à
assinatura do portador.

6.10 Não será permitida, durante a realização
das provas, a comunicação entre os candidatos
nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou si
milares, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta.

6.11 No dia de realização das provas, não
será permitido ao candidato entrar e/oll permane
cer no local do exame com armas ou aparelhos
eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo
data bank, walkman, agenda eletrônica, notebo
ok, palmtop, receptor, gravador etc.). O descum
primento da presente instrução implicará elimina
ção do candidato, caracterizando-se tentativa de
fraude.
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6.11.1 O CESPE não se responsabilizará por
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das pro
vas, nem por danos neles causados.

6.12 O candidato somente poderá retirar-se do
local de realização das provas levando o caderno de
provas e a folha de rascunho, que é de preenchi
mento facultativo, no decurso dos últimos trinta mi
nutos anteriores ao horário previsto para o seu tér
mino.

6.13 Em hipótese alguma o candidato poderá
retornar para completar as provas após ter-se retira
do do ambiente de provas.

6.14 Terá suas provas anuladas e será auto
maticamente eliminado do concurso público o candi
dato que, durante a realização das provas:

a) for surpreendido dando ou recebendo auxí
lio para a execução das provas;

b) utilizar-se de material de consulta, tais como
livros, máquinas de calcular e/ou equipamento simi
lar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem
expressamente permitidos e/ou que se comunicar
com outro candidato;

c) for surpreendido portando telefone celular,
gravador, receptor, pagers, notebook e/ou equipa
mento similar;

d) faltar com o devido respeito para com qual
quer membro da equipe de aplicação das provas,
com as autoridades presentes e/ou com os demais
candidatos;

e) fizer anotação de informações relativas às
suas respostas no comprovante de inscrição e/ou
em qualquer outro meio, que não os permitidos;

f) recusar-se a entregar o material das provas
ao término do tempo destinado para a sua realiza
ção;

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o
acompanhamento de fiscal;

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, por
tando a folha de respostas e/ou a folha de texto defi
nitivo;

i) descumprir as instruções contidas no cader
no de provas, na folha de respostas, na folha de
rascunho e/ou na folha de texto definitivo;

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos
trabalhos, incorrendo em comportamento indevi
do;

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos
ou ilegais para obter aprovação própria ou de tercei
ros, em qualquer etapa do concurso público.

6.15 Se, a qualquer tempo, for constatado, por
meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter
o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas
serão anuladas e ele será automaticamente elimina
do do concurso público.

6.16 Nos dias de realização das provas, não
serão fornecidas, por qualquer membro da equipe
de aplicação das provas e/ou pelas autoridades
presentes, informações referentes ao conteúdo
das provas e/ou aos critérios de avaliação e de
classificação.

6.17 Da Prova 1 - Objetiva

6.17.1 A prova objetiva será constituída de
itens para julgamento, agrupados por comandos
que devem ser respeitados. O julgamento de cada
item será CERTO ou ERRADO, de acordo com
o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá,
na folha de respostas, para cada item, três cam
pos de marcação: o campo designado com o códi
go C, que deverá ser preenchido pelo candidato
caso julgue o item CERTO; o campo designado
com o código E, que deverá ser preenchido pelo
candidato caso julgue o item ERRADO, e o campo
designado com o código SR, cujo significado é
"sem resposta", que poderá ser preenchido pelo
candidato para caracterizar que ele desconhece a
resposta correta.

6.17.2 O candidato deverá, obrigatoriamente,
marcar, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de
arcar com os prejuízos decorrentes de marcações
indevidas.

6.17.3 O candidato deverá transcrever as
respostas da prova objetiva para a folha de res
postas, que será o único documento válido para a
correção da prova. O preenchimento da folha de
respostas será de inteira responsabilidade do can
didato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas neste edi
tai e na folha de respostas. Em hipótese alguma
haverá substituição da folha de respostas por erro
do candidato.

---------------~--------



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 48159

6.17.4 Serão de inteira responsabilidade do
candidato os prejuízos advindos do preenchimento
indevido da folha de respostas. Serão consideradas
marcações indevidas as que estiverem em desacor
do com este edital elou com a folha de respostas,
tais come>: marcação cje dois.ou mais campos (C e
E; C e SR; E e SR; C, E e SR) referentes a um mes
mo item; ausência de marcação nos campos refe~

rentes a um mesmo item; marcação rasura.da ou
emendada elou campo de marcação não-preenchi
do integralmente.

6.17.5 Não será permitído que as marca
ções na folha de respostas sejam feitas por ou
tras pessoas,salvo em caso de candidato que te
nha solicitado condição especial para esse fim.
Nesse caso, se necessário, o candidato será
acompanha.do por um agente do CESPE devida
mente treinado.

6.18 Da Prova 2 - Discursiva (somente para a
atribuição Erigenheiro)

6.18.1 A prova discursiva consistirá na aplica
ção de estudo de casos que versem sobre a prática
em Engenharia, na área específica do candidato,
com no máximo quatro questões.

6.18.2 A prova discursiva deverá ser manus
crita, em letra legível, com caneta esferográfica de
tinta preta,. não sendo permitida a interferência
elou participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato portador de deficiência, se a
deficiência impossibilitar a redação pelo próprio
candidato, observado o disposto no subitem
5.5.11 deste edital. Nesse caso, o candidato será
acompanhado por um agente· do CESPE devida
mente treinado, para o qual deverá dita.r o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e
os sinais gráficos de pontuação.

6.18.3 Nenhuma das folhas da prova discur
siva poderá ser assinada, rubricada ou conter, em
outro local que não seja o cabeçalho da folha de
texto definitivo, qUalqUer palavra ou marca que as
identifiquem, sob pena de anulação do respectivo
texto. Assim,a detecção de qualquer marca identi
ficadora no espãço destinado à transcrição de tex
to definitivo acarretará a anulação do texto corres
pondente.

6.18.4 As folhas de textos definitivos serão os
únicos documentos válidos para a avaliação da pro-

va discursiva. As folhas para rascunho no caderno
de provas são de preenchimento facultativo e não
valerão para tal finalidade.

6.19 Da Prova 2 - Prova Prática

6.19.1 Atribuição Arquiteto

6.19.1.1 A prova prática avaliará a habilidade
do candidato na elaboração de projetos arquitetôni
cos e consistirá de duas partes:

a) 1.ª parte: elaboração de croqui, incluindo
mobiliário e equipamentos;

b) 2.ª parte: implementação de alterações e de
reformas, em projeto de arquitetura em Autocad ela
borado pela banca, e elaboração de memorial des
critivo.

6.19.2 Atribuição Técnico em Comunicação
Social

6.19.2.1 Área: Rádio

A prova será realizada em três partes:
a) redação de texto, de acordo com as normas

do texto radiofônico;
b) locução do texto;
c) edição de matéria.
6.19.2.2 Área: Televisão

A prova será realizada em três partes:

a) redação de texto, de acordo com as normas
do texto televisivo;

b) gravação de texto;

c) edição de matéria.

6.19.2.3 Área: Imprensa Escrita

A prova será realizada em duas partes:

a) redação de matéria jornalística, destinada à
imprensa diária;

b) redação de chamada da matéria.

6.19.3 Demais informações a respeito da pro
va prática constarão do edital de convocação para
essa fase.

6.20 Da Prova 3 - Prova de Títulos
6.20.1 A prova de títulos consistirá na apresen

tação dos títulos abaixo relacionados, observados os
limites de pontos dos quadros a seguir:
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6.20.1.1 ATRIBUICÃO ARQUITETO
QUADRO DE ATRIBUICÃO DE PONTOS PARA A AVALlACÃO DE TITUlOS

ALíNEA TíTULOS
VALOR DO VALOR MAXIMO
TíTULO DE PONTOS

Diploma devidamente registrado de curso superior de

A
graduação, além do exigido como requisito para posse, nas 1,00 2,00
áreas de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia
Mecânica, Enaenharia de Redes e Computacão;
Curso de especialização, em nível de pós-graduação lato

8 sansu, com carga horária mínima de 360 horas-aula, em 1,00 2,00
Arauitetura ou EnQenharia de SeQuranca no Trabalho;

C
Diploma de curso de pós-graduação, em nível de mestrado 2,00 4,00
(título de mestre) em Arquitetura;

D
Diploma de curso de pós-graduação, em nível de doutorado 4,00 4,00
(título de doutor) em Arauitetura;

Exercício de atividade profissional na função de Arquiteto, no
1,60 por ano

E setor Público ou Privado. Não será considerada fração de
completo, sem 16,00
sobreposição

ano; de temoo
Obras publicadas em veículos especializados, de autoria

F individual, nas áreas de Arquitetura ou de Engenharia de 0,50 1,00
Seauranca no Trabalho.

G
Premiação em Concurso de Arquitetura, individual ou como 0,50 1,00
co-autor.

TOTAL 30,00

6.20.1.2 ATRIBUICÃO ENGENHEIRO
QUADRO DE ATRIBUICÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TITUlOS

DO TVALOR MAXIMO
I DE PONTOS

A

Diploma devidamente registrado de curso superior de
graduação, além do exigido como requisito para posse, nas
seguintes áreas: Arquitetura, Computação e Engenharias
Civil, Mecânica, Elétrica, Eletrônica e de Redes;

1,00 2,00

B

C

o

E

F

G

TOTAL

Curso de especialização, em nível de pós-graduação lato
sensu, com carga horária mínima de 360 horas-aula, na área
da Engenharia em aue concorre;
Diploma de curso de pós-graduação, em nível de mestrado
(título de mestre), na área da Enaenharia em Que concorre;
Diploma de curso de pós-graduação, em nível de doutorado

•(título de doutor), na área da Enaenharia em Que concorre;

Exercício de atividade profissional na função de Engenheiro,
na área em que concorre. no setor Público ou Privado. Não
será considerada fração de ano;

Aprovação em concurso público, de nível superior, para
Enaenheiro, na área em aue concorre;
Livro técnico publicado, de autoria individual, na área de
EnQenharia em que concorre.

1,00 2,00

2,00 4,00

4,00 4,00

1.50 por ano
completo, sem 15.00
sobreposição
de tempo

0,60 1,20

0,90 1,80

30,00
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I

TíTULOS
VALOR DO VALOR MAXIMO

ALINEA TíTULO DE PONTOS

A
Diploma devidamente registrado de curso superior de 1,50 3,00

igraduação, além do exiQido como requisito para posse;
Curso de especialização, em nível de. pós-graduação lato

B sensu, com carga horária mínima de 360 horas-aula, em 1,50 3,00
Jornalismo;
Diploma decurso de pós-graduação, em nível de mestrado I

C ;(título de mestre), em Jornalismo;
3,00 3,00

D
Diploma de curso de pós-graduação, em nível de doutorado 6,00 6,00

I (título de doutor), em Jornalismo;

Exercício de atividade profissional de nível superior,
2,80 por anona completo semE função de Jornalista, no setor Público ou Privado. Não será sobreposição 28,00

considerada fração de ano;
de tempo

F Textos jornalísticos de autoria individual, publicados na 0,50 3,00imprensa escrita ou matéria veiculada em TV ou rádio;

G Obras de autoria individual, da área de Jornalismo, 1,00 2,00
i publicadas em veículos especializados;

H Aprovação em concurso público, de nível superior, para 1,00 2,00Jornalista.
TOTAL 50,00

6.20.2

Receberá nota zero o candidato que não entre
gar os títulos na forma, no prazo e no local estipula
dos no edital de convocação para a prova de títulos.

6.20.2.1 Não serão aceitos títulos encaminha
dos via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.

6.20.2.2 Não será possível a entrega de qual
quer documento na fase de recursos.

6.20.3 No ato de entrega de títulos, o candidato
deverá preencher e assinar o formulário a ser forneci
do pelo CESPE, no qual indicará a quantidade de títu
los apresentados. Juntamente com esse formulário
deverá ser apresentada uma cópia, autenticada em
cartório, de cada título declarado. As cópias apresen
tadas não serão devolvidas em hipótese alguma.

6.20.3.1 Não serão recebidos os documentos
originais à exceção do disposto no subitem 6.20.6.8
deste edital.

6.20.4 Não serão consideradas, para efeito de
pontuação, as cópias não-autenticadas em cartório.

6.20.5

Na impossibilidade de comparecimento do can
didato, serão aceitos os títulos entregues por procura
dor, mediante apresentação de documento de identi
dade original do procurador e de procuração simples
do interessado, acompanhada de cópia legível de do
cumento de identidade do candidato.

6.20.5.1 Serão de inteira responsabilidade do
candidato as informações prestadas por seu procura
dor no ato de entrega dos títulos, bem como a entrega
dos títulos na data prevista em edital, arcando o can
didato com as conseqüências de eventuais erros de
seu representante.

6.20.6 Dos Documentos Necessários à Compro
vação do Título

6.20.6.1 Para comprovação de conclusão de
curso de graduação e de pós-graduação em nível de
mestrado ou de doutorado deve ser apresentado di
ploma, devidamente registrado, expedido por institui
ção oficial ou reconhecida.
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6.20.6.2 Para receber a pontuação relativa aotí
tulo relacionado nas alíneas B dos quadros de títulos,
o candidato deverá comprovar que o curso de especi
alização foi realizado de acordo com as normas do
Conselho Nacional de Educação (Resolução
CNElCES n.º 1, de 3 de abril de 2001).

6.20.6.2.1 Diplomas e certificados expedidos no
exterior somente serão considerados quando revali
dados por instituição de ensino superior no Brasil.

6.20.6.2.2 Declarações ou atestados de conclu
são do curso ou de disciplinas não serão aceitos
como os títulos relacionados nas alíneas A, B, C e O
dos quadros de títulos.

6.20.6.3 A comprovação de tempo de serviço,
relativa aos títulos relacionados nas alíneas E dos
quadros de títulos, deverá ser feita da forma descrita
a seguir:

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) acrescida de declaração que informe
o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie
do serviço realizado, com a descrição das atividades
desenvolvidas, se realizado na área privada;

b) certidão que informe o período (com início e
fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado,
com a descrição das atividades desenvolvidas, se re
alizado na área pública;

c) contrato de prestação de serviços ou recibo
de pagamento de autônomo (RPA) acrescido de de
claração que informe o período (com início e fim, se
for o caso) e a espécie do serviço realizado, no caso
de serviço prestado como autônomo;

d) para comprovação de experiência profissio
nal no exterior, apresentar cópia da declaração do ór
gão ou empresa ou, no caso de servidor público, de
certidão de tempo de serviço, em que constem clara
mente as atribuições.

6.20.6.3.1 A declaração e a certidão menciona
das nas opções "a" e "b" do subitem anterior deverão
ser emitidas por órgão de pessoal ou de recursos hu
manos. Não havendo órgão de pessoal ou de recur
sos humanos, a autoridade responsável pela emissão
do documento deverá declarar/certificar também
essa inexistência.

6.20.6.3.2 A declaração mencionada na opção
"c" do subitem 6.20.6.3 deste edital deverá ser emiti
da pelo contratante.

6.20.6.3.3 Não será computado, como expe
riência profissional, o tempo de estágio, de monitoria
ou de bolsa de estudo.

6.20.6.4 Na apuração do título constante das
alíneas E dos quadros de títulos, considerar-se-á o
tempo exercido até a data de publicação deste edital.

6.20.6.5 A comprovação de aprovação em con
curso público deverá ser feita por meio de apresenta
ção de certidão expedida por setor de pessoal do ór
gão ou por meio de cópia do Diário Oficial, autentica
da em cartório ou pela imprensa oficial corresponden
te, em que conste o resultado final do concurso, o car
go para o qual o candidato foi aprovado e o nível de
escolaridade ou requisitos exigidos para o cargo.

6.20.6.5.1 Não será considerado concurso pú
blico a seleção constituída apenas de prova de títulos
e/ou de análise de currículos e/ou de provas práticas
e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas.

6.20.6.5.2 Não será considerada, para efeito de
pontuação, aprovação em concurso público após a
data de publicação deste edital.

6.20.6.6 Para receber a pontuação relativa ao tí
tulo relacionado na alínea F do quadro de títulos para
a atribuição Arquiteto e nas alíneas F e G do quadro
de títulos para a atribuição Técnico de Comunicação
Social, o candidato deverá entregar cópia impressa
legível da publicação, que deverá conter o nome do
candidato.

6.20.6.6.1 Os títulos relacionados no subitem
anterior somente serão aceitos se publicados até a
data de publicação deste edital.

6.20.6.7 Para receber a pontuação da alínea G
do quadro de títulos para a atribuição Arquiteto, o
candidato deverá entregar cópia legível da declara
ção ou do certificado referente à premiação, que de
verá conter o nome do candidato.

6.20.6.7.1 Não serão considerados os títulos de
premiação realizada após a data de publicação deste
edital.

6.20.6.8 Para receber a pontuação relativa ao tí
tulo rela.cionado na alínea G do quadro de títulos para
a atribuição Engenheiro, o candidato poderá entregar
original ou cópia legível do livro, com autenticação
nas páginas em que conste a autoria.

6.20.6.8.1 Não serão considerados os títulos re
lacionados no subitem anterior publicados após a
data de publicação deste edital.

6.20.6.9 Todo documento expedido em língua
estrangeira somente será considerado se traduzido
para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.

6.20.7 Cada título será considerado uma única vez.
6.20.8 Os pontos que excederem o valor máxi

mo em cada alínea dos Quadros de Atribuição de
Pontos para a Avaliação de Títulos, bem como os que

--- --------- ~---------------~----------
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excederem o total de pontos estipulados no subitem
6.20.1 serão desconsiderados.

7 Dos Critérios de Avaliação e de Classificação
7.1 Da Prova Objetiva
7.1 .1 Todos os candidatos terão sua prova obje~

tiva corrigida por meio de processamento eletrônico.
7.1.2 Cada item da prova objetiva valerá 1,00

ponto multiplicado pelo peso correspondente.
7.1.30 cálculo da nota em cada parte da prova

objetiva, comum às provas de todos os candidatos e
feito com base nas marcações da folha de respostas,
será igual a (C - D) X P, em que C é o número de itens
marcados na folha de respostas concordantes com o
gabarito oficial definitivo, Dé o número de itens mar
cados na folha de respostas discordantes do gabarito
oficial definitivo e P é o peso correspondente. A nota
na •prol/a objetiva (NP) será igual à soma algébrica
das notas obtidas em cada uma das partes que a
compõem.

7.1.3.1 A ausência de marcação ou a marcação
do campo SR referente a um item não acarretará con
cordância·nem disêordância.

7.1.3.2 Cada item cuja resposta divirja do gaba
rito oficial definitivo, além de não ser pontuado, acar
retaráa perda de 1,00 ponto multiplicado pelo peso
correspondente.

7.1.4 Será eliminado do concurso público o can
didatoàs atribuições Arquiteto ou Engenheiro (to
das as áréas) que se enquadrar em pelo menos um
dos itens a seguir:

a) obtiver nota na 1.ª parte da prova objetiva in
ferior a 20,00 pontos;

b) óbtiver nota na 2.ª parte da prova objetiva in
ferior a 50,00 pontos;

c) obtiver nota na prova objetiva inferior a
100,00 pontos.

7.1.4.1 Apenas para os candidatos não-elimina
dos na forma do subitem 7.1 .4, será calculada a nota
final na prova objetiva (NFPO) , que será igual ao so
matório dashotas obtidas na 1.ª e na 2.ª partes da
prova objetiva.

7.1.4.2 O candidato eliminado na forma do subi
tem 7.104 deste edital não terá classificação alguma
no concurso público.

7.1.4.3 Os candidatos às atribuições Arquiteto
e Engenhéiro (todas as áreas) excluídos do dispos
to no subitem 7.1.4 serão ordenados por área de
acordo com os valores decrescentes da nota final na
prova objetiva (NFPO).

:mB

7.1 .4.4 Com base na relação citada no subitem
7.1.4.3 deste edital, serão convocados para a prova
discursiva os candidatos classificados na prova obje
tiva à atribuição Engenheiro em cada uma das áreas
até a 20.!! colocação, respeitados os empates na últi
ma. posição.

7.1.4.5 Será eliminado do concurso público o
candidato à atribuição Ehgenheiro (todas as áreas)
que não for convocado para aprova discursiva na for
ma do subitem 7.1.4.4 deste edital.

7.1.4.6 Com base na relação citada no subitem
7.1.4.3 deste edital, serão convocados para a prova
prática os candidatos à atribuição Arquiteto classifi
cados na provaobjetiva ate a 55.!! colocação, respei
tados os empates na últimaposição.

7.104.7 Será eliminado do concurso público o
candidato à atribuição Arquitéto que não for convo
cado para a prova prática na forma do subitem 7.1.4.6
deste edital.

7.1.5Será eliminado do concurso público o can
didato à atribuição Técnico émComunicação Soci
al (todas as áreas) que se enquadrar em lPelo menos
um dos itens a seguir:

a) obtiver o somatório das notas obtidas nas 1.ª,
2.ª e 3.ª partes inferiora 40,00 pontos;

b) obtiver nota na 4.ª parte da prova objetiva in
ferior a 50,00 pontos;

c) obtiver nota na prova objetiva inferior a
132,00 pontos.

7.1.5.1 Apenas para os candidatos não-elimina
dos na forma do subitem 7.1.5, será calculada a nota
final na prova objetiva (NFPO), que será igual ao so
matório das notas obtidas nas 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª partes

7.1.5.2 O candidato eliminado na forma do subi
tem 7.1.5 deste edital não terá classificação alguma
no concurso público.

7.1.5.3 Os candidatos à a.tribuição Técnico em
Comunicação Social(todas as áreas) excluídos do
disposto no subite.m 7.1.5 serão ordenados por área
de acordo com os valores decrescentes da nota final
na prova objetiva (NFPO).

7.1.5.4 Com base na relação citada no subitem
7.1.5.3 deste edital, serão convocados para a prova
prática os candidatos à área de Rádio classificados
na prova objetivâaté a 70.!! colocação, os candidatos
à área de Televisão classificados na prova objetiva
até a 85.!! colocação e. os candidatos à área de
Imprensa Escrita classificados na prova objetiva até
a 40.ª colocação, respeitados os empates na última
posição.

1I
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7.1.5.5 Será eliminado do concurso público o can
didato à atribuição Técnico em Comunicação Social
(todas as áreas) que não for convocado para a prova
prática na forma do subitem 7.1.5.4 deste edital.

7.2 Da Prova Discursiva (para a atribuição
Engenheiro)

7.2.1 Em cada questão da prova discursiva,
após análise pela banca examinadora, será feito o
preenchimento de planilhas para cada candidato,
com as informações relativas à avaliação. Será, en
tão, realizada a leitura de planilhas, por processo ópti
co/eletrônico, e calculada, por computador, a nota na
questão (NO).

7.2.1.1 Nos casos de inadequação do desenvol
vimento à situação-problema! caso apresentado, de
texto definitivo escrito a lápis, de não haver texto ou
de identificação em local indevido, o candidato rece
berá NO::= ZERO.

7.2.2 A avaliação de cada questão será feita da
seguinte forma:

a) A apresentação, a fundamentação, a consis
tência, o estabelecimento de conexões lógicas entre
os argumentos e o domínio do conhecimento avalia
do totalizarão a nota relativa ao conteúdo (Ne), cujo
valor máximo será estabelecido no caderno de prova.

b) A avaliação do domínio da modalidade escri
ta totalizará o número de erros (NE) do candidato,
considerando-se aspectos tais como: acentuação,
grafia, pontuação, concordância, regência, morfos
sintaxe, propriedade vocabular, translineação etc.

c) Será desconsiderado, para efeito de avalia
ção, qualquer fragmento de texto que for escrito fora
do local apropriado e/ou que ultrapassar a extensão
máxima estabelecida para a questão.

d) Será calculada, então, para cada candidato,
a nota na questão (Na) pela fórmula: NO::= NC- 0,25
NE.

e) Se Na < zero, então, considerar-se-á Na ::=
ZERO.

f) A nota do candidato na prova discursiva
(NFPD) será igual ao somatório das notas por ele ob
tidas em cada questão.

g) NFPD terá o valor máximo de 200 pontos.
7.2.3 Será eliminado do concurso o candidato

que obtiver NFPD menor que 100,00 pontos.

7.3 Da Prova Prática
7.3.1 Arquiteto
7.3.1.1 A 1.ª parte valerá 60,00 pontos e a 2.ª

parte, 140,00, totalizando 200,00 pontos.

7.3.1.2 A nota final na prova prática (NFPP) será
a soma algébrica das notas obtidas na 1.ª e na 2.ª
partes.

7.3.1.3 Será eliminado do concurso público o
candidato à atribuição Arquiteto que obtiver pontua
ção inferior a 100,00 pontos no somatório das duas
partes da prova prática.

7.3.2 Técnico em Comunicação Social/Rádio
7.3.2.1 A redação do texto valerá 170 pontos, a

locução do texto valerá 170 pontos e a edição da ma
téria, 160 pontos.

7.3.3 Técnico em Comunicação SocialITelevi-
são

7.3.3.1 A redação do texto valerá 240 pontos, a
gravação valerá 75 pontos e a edição da matéria, 185
pontos.

7.3.4 Técnico em Comunicação Social/Impren
sa Escrita

7.3.4.1 A redação da matéria valerá 350,00 pon
tos e a redação da chamada, 150,00 pontos.

7.3.5 A prova prática para a atribuição Técnico
em Comunicação Social (todas as áreas) terá o valor
total de 500,00 pontos.

7.3.6 A nota final na prova prática (NFPP) será o
somatório das pontuações obtidas em cada parte.

7.3.7 Será eliminado do concurso público o can
didato à atribuição Técnico em Comunicação Social
que obtiver pontuação inferior a 250,00 pontos na
prova prática.

7.4 Da Prova de Títulos
7.4.1 A prova de títulos, de caráter apenas c1as

sificatório, valerá 30,00 pontos para Arquiteto, 30,00
pontos para Engenheiro (todas as áreas) e 50,00
pontos para Técnico em Comunicação Social (todas
as áreas).

7.4.2 Serão convocados para a prova de títulos
todos os candidatos à atribuição Engenheiro (todas
as áreas) aprovados na prova discursiva e todos os
candidatos às atribuições Arquiteto e Técnico em
Comunicação Social (todas as áreas) aprovados
na prova prática.

7.4.3 A nota final da prova de títulos (NFPT) será
o somatório das pontuações obtidas nos quadros
constantes dos subitens 6.20.1.1,6.20.1.2 e 6.20.1.3,
de acordo com a respectiva atribuição/área.

8 Da Nota Final no Concurso
8.1 Para os candidatos à atribuição Engenhei

ro, a nota final no concurso (NFC) será calculada pela
soma algébricadas notas finais obtidas nas três pro
vas (NFPD, NFPD e NFPT).

-----~--------- ---------_..- -------_ .. --_.- --~---------------_._--
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8.2 Para os candidatos às atribuições Arquiteto
e Técnico em Comunicação Social (todas as áre
as), a nota final no concurso (NFC) será calculada
pela soma algébrica das notas finais obtidas nas três
provas (NFPO, NFPPe NFP7).

8.3 Os candidatos serão ordenados em listas
específicas, por atribuição/área, de acordo com os
valores decrescentes das notas finais no concurso
(NFC).

8.3.1 Os candidatos que, no ato de inscrição, se
declararam portadores de deficiência serão classifi
cados no concurso público em lista à parte, por atribu
ição, de acordo com os valores decrescentes das no
tas finais no concurso, independentemente da área.

8.3.1.1 A(s) vaga(s) reservada(s), em cada atri
buição, aos candidatos portadores de deficiência
será(ão) destinada(s) aos candidatos mais bem clas
sificados na lista CItada anteriormente.

8.3.1.2 No caso de empate entre candidatos
portadores de deficiência, terá preferência o candida
to que possuir maior nota final na prova discursiva
(atribuição Engenheiro) ou na prova prática (atribui
ções Arquiteto e Técnico em Comunicação Social).
Prevalecendo o empate, terá preferência o candidato
mais idoso.

9 Dos Critérios de Desempate
9.1 Para os candidatos à atribuição Arquiteto,

em caso de empate na nota final do concurso, terá
preferência o candidato que, na seguinte ordem:

a) obtiver a maior nota final na prova prática
(NFPP);

b) obtiver a maior nota final na prova objetiva
(NFPO);

c} obtiver a maior nota na 2.ª parte da prova ob
jetiva.

9.2 Para os candidatos à atribuição Engenheiro
(todas as áreas), em caso de empate na nota final do
concurso, terá preferência o candidato que, na se
guinte ordem:

a) obtiver a maior nota final na prova discursiva
(NFPO);

b) obtiver a maior nota final na prova objetiva
(NFPO);

c) obtiver a maior nota na 2.ª parte da prova ob
jetiva.

9.3 Para os candidatos à atribuição Técnico em
Comunicação Social (todas as áreas), em caso de
empate na nota final do concurso, terá preferência o
candidato que, na seguinte ordem:

a) obtiver a maior nota final na prova prática
(NFPP);

b) obtiver a maior nota final na prova objetiva
(NFPO);

c) obtiver a maior nota na 4.ª parte da prova ob
jetiva.

9.4 Persistindo o empate, terá preferência o
candidato mais idoso.

9.5 Todos os cálculos citados neste edital serão
considerados até a segunda casa decimal, arredon
dando-se para cima, se o algarismo da terceira casa
decimal for igualou superior a cinco.

10 Dos Recursos
10.1 Os gabaritos oficiais preliminares das pro

vas objetivas serão afixados nos quadros de avisos
do CESPE e divulgados na Internet, no endereço ele
trônico http://www.cespe.unb.br. até o s,egundo dia
útil após a realização das provas.

10.2 O candidato que desejar interpor recursos
contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá de três dias úteis, a contar do dia
subseqüente ao da divulgação desses gabaritos, no
horário das 9 horas às 16 horas, ininterrupto. (Os can
didatos terão ciência dos locais para a entrega de re
cursos no momento de divulgação dos gabaritos ofici
ais preliminares).

10.3 A interposição de recursos poderá ser feita
em qualquer local de recebimento de recursos, e as
respostas a esses recursos serão devolvidas ao can
didatoexclusivamenteno local escolhido por ele para
a entrega dos recursos.

10.4 Não serão aceitos recursos via postal, via
fax ou via correio eletrônico, sob pena de serem preli
minarmente indeferidos.

10.5 O candidato deverá identificar-se no ato da
entrega dos recursos mediante a apresentação de
documento de identidade original, de acordo com o
subitem 6.6.

10.5.1 Os recursos do candidato poderão ser
entregues por terceiros, somente se acompanhados
da cópia de documento de identidade do candidato,
conforme subitem 6.6.

10.5.2 Não será aceita a interposição de recur
sos por procurador.

10.6 Para recorrer contra o gabarito oficial preli
minar da prova objetiva, o candidato deverá utilizar
os modelos de formulários denominados "Capa de
Conjunto deRecursos" e "Justificativa de Recurso" di
vulgadoscom os gabaritos oficiais preliminares das
provas objetivas.
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10.7 O candidato deverá entregar um conjunto
de recursos original e duas cópias idênticas.

10.8 O conjunto de recursos deverá ser apre
sentado com as seguintes especificações:

a) um único formulário "Capa de Conjunto de
Recursos", com todos os campos devidamente pre
enchidos e, obrigatoriamente, assinado pelo próprio
candidato;

b) um formulário "Justificativa de Recurso", de
vidamente preenchido, exclusivo para cada item
cujo gabarito oficial preliminar esteja sendo questio
nado;

c) em cada formulário "Justificativa de Recur
so", deverá constar a indicação do número do item
cujo gabarito oficial preliminar esteja sendo questio
nado, da resposta marcada pelo candidato e do gaba
rito oficial preliminar divulgado pelo CESPE; caso o
candidato queira questionar o enunciado do item, é
imprescindível que indique o número da questão e
marque um X no campo apropriado;

d) em cada formulário "Justificativa de Recur
so", apresentação de argumentação lógica e consis
tente elaborada pelo próprio candidato;

e) nenhum dos formulários "Justificativa de Re
curso" poderá ter assinatura, rubrica ou qualquer
marca que possa identificar o candidato recorrente;

f) à exceção do campo assinatura do formulário
"Capa de Conjunto de Recursos", todos os demais
campos dos formulários "Capa de Conjunto de Recur
sos" e "Justificativa de Recurso" deverão ser datilo
grafados ou digitados, sob pena de serem preliminar
mente indeferidos.

10.9 Se do exame de recursos à prova objetiva
resultar anulação de item, a pontuação correspon
dente a esse item será atribuída a todos os candida
tos, independentemente de terem recorrido. Se hou
ver alteração, por força de impugnações, de gabarito
oficial preliminar de item integrante de prova, essa al
teração valerá para todos os candidatos, indepen
dentemente de terem recorrido.

10.1 OCandidatos que apresentarem, no formu
lário "Justificativa de Recurso", argumentações e(ou)
redações idênticas ou semelhantes terão esses re
cursos preliminarmente indeferidos.

10.11 Serão preliminarmente indeferidos recur
sos extemporâneos, inconsistentes, que não aten
dam às exigências dos modelos de formulários e/ou
fora de qualquer uma das especificações estabeleci
das neste edital - ou em outros editais que vierem a
ser publicados - ou nos formulários "Capa de Conjun
to de Recursos" e "Justificativa de Recurso".

10.12 Em hipótese alguma serão aceitos pedi
dos de revisão de recursos, recursos de recursos
e(ou) recurso de gabarito oficial definitivo.

10.13 A forma de interposição de recurso contra
os resultados provisórios da prova discursiva, da pro
va prática e da prova de títulos será disciplinada opor
tunamente.

11 Das Disposições Finais
11.1 Os candidatos poderão obter informações

referentes ao concurso público na Gerência de Aten
dimento do CESPE, localizada no Campus Universi
tário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências
(ICC), ala norte, mezanino, Asa Norte, Brasília/DF,
por meio do telefone (61) 448-0100, observado o su
bitem 6.4 deste edital, e por meio da Internet, no en
dereço eletrônico http://www.cespe.unb.br.

11.2 A inscrição do candidato implicará a aceita
ção das normas para o concurso contidas nos comu
nicados, neste edital e em outros editais a serem pu
blicados.

11.3 O candidato deverá observar rigorosamen
te os editais e os comunicados a serem publicados no
Diário Oficial da União, afixados nos quadros de avi
sos do CESPE, Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, subsolo,
Asa Norte, Brasília/DF, e divulgados na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br.

11.4 A aprovação e a classificação final geram,
para o candidato, apenas a expectativa de direito à
nomeação. Durante o período de validade do concur
so, a Câmara dos Deputados reserva-se o direito de
proceder às nomeações em número que atenda ao
interesse e às necessidades do serviço, de acordo
com a disponibilidade orçamentária e até o limite de
vagas existente.

11.4.1 O aproveitamento dos candidatos seleci
onados para provimento dos cargos obedecerá, rigo
rosamente, à ordem final de classificação.

11.5 O candidato nomeado exercerá as atribui
ções do seu cargo em Brasília/DF.

11.6 O candidato nomeado será submetido às
avaliações médica e psicológica.

11 .7 Os candidatos à atribuição Técnico em Co
municação Social, se aprovados no concurso, pode
rão ser aproveitados pelo Senado Federal para provi
mento de cargo de idêntica denominação e atribui
ção, nos termos da Decisão n.º 212/98 do Tribunal de
Contas da União, publicado no DOU de 11/5/1998.

11.8 O material produzido do trabalho realizado
pelos servidores nomeados, tais como, matérias jor
nalísticas, composições musicais, locuções, progra-



12.2.1.2 Conhecimentos Específicos
Arquiteto: 1 Projeto de arquitetura. 1.1 Méto

dos e. técnicas de desenho e projeto. 1.2 Programa
ção de necessidades físicas das atividades. 1.3 Estu
dos de viabilidade técnico-financeira. 1.4 informática
aplicada à arquitetura. 1.5 Col1trole ambiental das
edificações (térmic?, acústi~o elominoso). 2 Projetos
complementares: especificação de materiais e servi
ços e dimensionamento básic? 2.1 Estrutura. 2.2
Fundações. 2.3 Instalações elétricas e hidrossanitári-

12 Dos Objetos de Avaliação (Habilidades e Co
nhecimentos)

12.1 Habilidades
12.1.1 Os itens daprova objetiva avaliarão habi

lidades mentais que vão além do mero conhecimento
memorizado, abrange~do compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação, valorizando a capacida
de de raciocínio.

12.1.2 Cada item das provas objetivas poderá
contemplar mais de uma habilidade.

12.2 Conhecimentos: Na prova, serão avalia
dos, além de habilidades mentais, conhecimentos,
conforme descritos a seguir.

12.2.1 Atribuições Arquiteto E Engenheiro
12.2.1.1 Conhecimentos Básicos
L~ngul! Portuguesa: Compreensão, interpreta

ção e reescritura detextos, com domínio das relações
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mações musicais, projetos, será considerado proprie- morfossintáticas, semânticas e discursivas: 1 Tipolo-
dade da Câmara dos Deputados, para todos os efei- gia textual. 2 Paráfrase, perífrase, síntese e resumo.
tos. 3 Significação literal e contextual de vocábulos. 4 Pro-

11.9 O prazo de validade do concurso será de cessos de coesão textual. 5 Coordenação e subordi-
um ano, improrrogável, a contar da data de publica- nação. 6 Emprego das classes de palavras. 7 Concor-
ção de homologação do resultado final. dância. 8 Regência. 9 Estrutura, formação e repre-

11.1 OAs despesas decorrentes da participação sentação das palavras. 10 Ortografia oficial. 11 Pon-
em todas as etapas e em todos os procedimentos do tuação. 12 Redação.
concurso público correrão àconta do candidato, que Língua Estrangj!ira/ Língua Inglesa: 1 Com-
não terá dkeito a alojamentO, a alimentação, a trans- preensão de textos .escritos. em Língua Inglesa. 2
porte e/ou a ressarcimento de despesas. Itens gramaticais relevantespara a compreensão dos

11.11 O resultado final no concurso será homo- conteúdos semânticos.
logadopela Câmara dos Deputados, publicado no Língua Estrangeira lLíngua Espanhola: 1
Diário Oficié:ll da União e divulgado na forma prevista Compreensão de textos escritos em Língua Espanho-
no subitem 11 .3. la. 2 Uensgramaticais relevantes para a compreen-

11.12 O candidato deverá manter atualizado são dos conteúdos semânticos.
seu endereço no CESPE, enquanto estiver partici- Conhecimentos· de Informática: 1 Conceitos
pandodo concurso! ena Câmara dos Deputados, se de Internet ede Iptranet. 2 Conceitos básicos e mo-
aprov~do. São de inteira responsabilidade do candi- dos de utilizaç~o de tecnologias, ferramentas, aplica-
dato os prejuízos decorrentes da não-atualização de tivos e procedimentos associados a Internet/Intranet.
sel! endereço. 2.1 Ferramentas e aplicativos de navegação, de cor-

11.13()s casos omissos serão resolvidos pelo reio eletrônico,. de grupos de discussão, de busca e
CESPE., j?ntamente com a Câmara dos Deputados. pesquisa. 3 Conceitos básicos e. modos de utilização

11.1~.~egislaçãocom entrada em vigorapás a de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedi-
data de pUQUcação deste edital, bem como alterações mentosde infOrmáticá: tip()s de computadores, con-
em dis~sitiyos legais e normativos a ele posteriores, ceitos de hardware e de software. 3.1 Procedimentos,
não serão objetos de avaliação nas provas do concur- aplicativos e dispositivosparaarmazenamento de da-
so. dos e para re~U~ação de cópi~de segurança (bac-

11.15 No ato da posse, será realizada perícia kup). 3.2 Conc~itos de organização e de gerencia-
grafotécnica dos candidatos nomeados. mento de arquiv?s'l?astas. e programas, instalação

11.16 Qualquer alteração nas regras fixadas de periféricos. 3.3 Principais aplicativos para: edição
neste editalsomenfe poderá ser feita por meio de ou- de textos, planilhas e apresent~ções.
tro editaL Legislação.:.1Direit?COnê~itucional. 1.1 Título

Iii -Da Organização Do .Estado: Capítulo Vii - Seções
I E IiD~ConstituiçãoFederal..1.2 Título Iv- Da Orga
nizaçãoDos Poderes:Ca~ítulol-SeçõesI E li; Capí
tulo li- Seções.l. E lí; Capítulo Ui -'- Seções I E li Da
Constituição Fede.ral.2 Direito Administrativo. 2.1 li
citação E Contratbs-L~i8.666/~3. 2.2 Regime Jurídi
co Dos Servidores PúblicQS Federais - Lei 8.112/90,
Atualizada.

II
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as. 2.4 Instalações mecânicas: ar condicionado, ven
tilação e exaustão, sistema de aquecimento, trans
porte vertical e horizontal. 2.5 Telefonia. 2.6 Rede de
computadores. 2.7 Prevenção, detecção, alarme e
combate a incêndio. 2.8 Paisagismo. 2.9 Interiores. 3
Programação, controle e fiscalização de obras. 3.1
Orçamento e composição de custos. 3.2 Levanta
mento de quantitativos. 3.3 Planejamento e controle
físico-financeiro. 3.4 Acompanhamento e aplicação
de recursos (medições e emissão de faturas). 3.5
Controle de materiais. 4 Acompanhamento de obras.
4.1 Construção e organização do canteiro de obras.
4.2 Execução de fundações. 4.3 Estrutura em concre
to, madeira, alvenaria e aço. 4.4 Coberturas e imper
meabilização. 4.5 Esquadrias. 4.6 Pisos e revesti
mentos.5

Legislação e perícia. 5.1 Análise de contratos
para execução de obras. 5.2 Vistoria e elaboração de
laudos e pareceres. 5.3 Normas técnicas. 6 Conheci
mentos de programas em Cad. 7 Ergonomia.

Engenharia Civil: 1 Projetos de obras civis. 1.1
Arquitetônicos. 1.2 Estruturais (concreto, aço e made
ira). 1.3 Fundações. 1.4 Instalações elétricas e hi
drossanitárias. 2 Noções de projetos complementa
res.2.1 Elevadores. 2.2 Ventilação-exaustão. 2.3 Ar
condicionado. 2.4 Telefonia. 2.5 Prevenção contra in
cêndio. 3 Especificação de materiais e serviços. 4
Programação de obras. 4.1 Orçamento e composição
de custos unitários, parciais e totais: levantamento de
quantidades. 4.2 Planejamento e cronograma físi
co-financeiro: PERT-CPM. 5 Acompanhamento de
obras. 6 Construção. 6.1 Organização do canteiro de
obras: execução de fundações (sapatas, estacas e
tubulões). 6.2 Alvenaria. 6.3 Estruturas e concreto.
6.4 Aço e madeira. 6.5 Coberturas e impermeabiliza
ção. 6.6 Esquadrias. 6.7 Pisos e revestimentos. 6.8
Pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e te
lefonia). 7 Fiscalização. 7.1 Acompanhamento da
aplicação de recursos (medições, emissão de fatura
etc.). 7.2 Controle de materiais (cimento, agregados,
aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais
cerâmicos, vidro etc.). 7.3 Controle de execução de
obras e serviços. 8 Noções de irrigação e drenagem,
de hidráulica, de hidrologia e solos. 9 Vistoria e elabo
ração de pareceres. 10 Princípios de planejamento e
de orçamento público. 11 Elaboração de orçamentos.
12 Noções de segurança do trabalho. 13 Conheci
mentos de programas em Cad.

Engenharia Elétrica: 1 Circuitos elétricos em
corrente alternada e corrente contínua. 1.1 Circuitos
elétricos trifásicos equilibrados e desequilibrados. 1.2
Fator de potência. 2 Medidas elétricas e instrumenta-

ção eletrônica. 3 Instalações elétricas em baixa ten
são e alta tensão. 3.1 Entrada de energia elétrica nos
prédios. 3.2 Projetos. 3.3 Proteção, seccionamento e
comando de circuitos. 3.4 Luminotécnica. 3.5 Instala
ções de pára-raios prediais. 3.6 Aterramento. 3.7 Me
lhoramento do fator de potência de instalações. 3.8
Demanda. 4 Elétrica das máquinas girantes. 5 Insta
lação e manutenção de grupos de emergência. 6 Ma
teriais e equipamentos elétricos. 7 Manutenção pre
ventiva e corretiva em instalações elétricas prediais. 8
Conhecimentos de programas em Cad. 9 Noções da
norma NBR 5410.

Engenharia Eletrônica: 1 Eletrônica digital. 2
Circuitos elétricos. 3 Instrumentação e medidas elétri
cas usadas em sistemas de telecomunicações e ele
trônicos. 4 Materiais elétricos aplicados em sistemas
de telecomunicações e eletrônicos. 5 Sistemas linea
res, não-lineares e digitais. 6 Microprocessadores e
microcomputadores. 7 Instalações de segurança. 8
Sistemas digitais. 9 Princípios de comunicação. 10
Sistemas de comunicação digital. 11 Comutação tele
fônica digital. 12 Comunicações ópticas e rádio-enla
ces. 13 Instalações telefônicas em edifícios. 14 Siste
mas de som e vídeo. 15 Circuitos de sinalização e
monitoramento. 16 Automação predial. 17 Redes de
comunicação de dados. 17.1 Fundamentos de redes
de comunicação de dados. 17.2 Infra-estrutura elétri
ca. 17.3 Elementos de interconexão de redes de com
putadores. 18 Redes de telecomunicações. 18.1 Fun
damentos de redes de telecomunicações. 18.2
Infra-estrutura elétrica. 18.3 Elementos de redes de
telecomunicações. 19 Controle predial (CFTV, con
trole de acesso). 20 Controle de servomecanismos.
21 Programação de microprocessadores. 22 Manu
tenção de circuitos eletrônicos. 23 Noções de legisla
ção e normas afins na área de telecomunicações.
23.1 Lei Geral de Telecomunicações - Lei n.º 9.472,
de 16/7/1997. 23.2 Plano Geral de Outorgas - Decre
to n.º 2.534, de 2/4/1998. 23.3 Resolução n.º 85, da
ANATEL, de 30/12/1998. 23.4 Resolução n.º 316, da
ANATEL, de 27/9/2002. 24 Conhecimentos de pro
gramas em Cad.

Engenharia Mecânica: 1 Instalações hidráuli
cas.2 Ensaios mecânicos. 3 Instrumentação. 4 Vibra
ções mecânicas. 5 Máquinas térmicas. 6 Materiais de
construção mecânica. 7 Resistência dos materiais. 8
Mecânica aplicada a máquinas. 9 Elementos de má
quina. 10 Termodinâmica. 11 Mecânica dos fluidos.
12 Técnicas de soldagem. 13 Projeto, instalação e
manutenção. 13.1 Sistemas de transportes vertical e
horizontal (elevadores, monta-cargas, escadas e es
teiras rolantes). 13.2 Ar condicionado, refrigeração,
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ventilação e exaustão mecânica. 13.3 Máquinas tér
micas e instalações pertinentes (sistemas de aqueci
mento solar, caldeiras, elétrico, gás GLP). 13.4 Siste
mas de prevenção e combate a incêndio (detecção,
alarme e combate). 14 Conhecimentos de programas
em Cad.

12.2.2 Atribuição Técnico em Comunicação Social
Língua Portuguesa: Compreensão, interpreta

ção e reescritura de textos, com domínio das relações
morfossintáticas, semânticas e discursivas: 1 Tipolo
gia textual. 2 Paráfrase, perífrase, síntese e resumo.
3 Significação literal e contextual de vocábulos. 4 Pro
cessos de coesão textual. .5 Coordenação e subordi
nação. 6 Emprego das classes de palavras. 7 Concor
dância. 8.Regência. 9 Estrutura, formação e repre
sentação das palavras. 10 Ortografia oficial. 11 Pon
tuação. 12 Redação e correspondências oficiais.

Língua Estrangeira! Língua Inglesa: 1 Com
preensão de textos escritos em Língua Inglesa. 2
Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos
conteúdos semânticos.

Língua Estrangeira ! Língua Espanhola: 1
Compreensão de textos escritos em Língua Espanhola.
2 Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos
conteúdos semânticos.

Processo Legislativo: 1 Regimento Comum
do Congresso Nacional. 2 Hegimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

12.2.2.1 Conhecimentos Específicos
Técnico Em Comunicação Social! Rádio: 1

Teoria da comunicação. 1.1 A questão da imparciali
dade e da objetividade. 1.2 Ética. 1.3 Papel social da
comunicação. 1.4 Comunicação, conceitos, paradig
mas, principaisteorias. 1.5 Novas tecnologias e a glo
balização da informação. 1.6 Massificação versus
segmentação dos públicos. 1.7 lnteratividade na co
municação.2 Historiada imprensa, do rádio e da tele
visão noBrasil. 3 Legislação em comunicação social:
lei de imprensa, Código de Ética do Jornalista, regula
mentação da profissão de jornalista, Constituição da
República (Título VIII, Capítulo V e suas alterações),
Código Brasileiro de Telecômunicações, Código de
Ética da radiodifusão. 4 Políticas da Comunicação.
4.1 R13gulamentação versus desregulamentação:
tendências nacionais e internacionais. 4.2 Comunica
ção Pública. 5 Opinião pública: pesquisa, estudo e
análise em busca de canais de interação com cada
público específico. 6 Redação de roteiros radiofôni
cos; formatos e s,-,a roteirização; rádio; revista; pro
gramamusical; radiodrama; entrevista; debate; mesa
redonda; adaptação de obras literárias e didáticas. 7

Coordenação de equipe. 8 Equipe de produção, pre
paração e execução do plano de produção. 9 Edição
de texto. 10 Edição de programas radiofônicos.

Técnico Em Comunicação Social/Televisão:
1 Teoria da comunicação. 1.1 A questãodaimparcia
lidade e da objetividade. 1.2 Ética. 1.3 Papel social da
comunicação. 1.4 Comunicação, conceitos, paradig
mas, principais teorias. 1.5 Novas tecnologias e a glo
balização da informação. 1.6 Massificação versus
segmentação dos públicos. 1.7 Interatividade na co
municação. 2 História da imprensa, do rádio e datele
visão no Brasil. 3 Legislação em comunicação social:
lei de imprensa, Código de Ética do Jornalista, regula
mentação da profissão de jornalista, Constituição da
República (Título VIII, Capítulo V e suas alterações),
Código Brasileiro de Telecomunicações, Código de
Ética da radiodifusão. 4 Políticas da Comunicação.
4.1 Regulamentação versus desregulamentação:
tendências nacionais e internacionais. 4.2 Comunica
ção Pública. 5 Opinião pública: pesquisa, estudo e
análise em busca de canais de interação com cada
público específico. 6. Equipamentos de filmagem e de
iluminação. 7 A câmara de cinema e a oâmêlra Qe ví
deo. 8 Redação publicitária, oficina de cria.ção e. texto
audiovisual. 9 Linguagem e adequação: relação texto
e imagem; roteiros, direção, técnicas e aplicação. 10
Coordenação de equipe, orÇêlmentação, equipe de
produção, preparação e execução de plano de produ
ção. 11 Preparação de textos e scripts para TV:rotei
rização; teledrama;. documentário; adaptação de
obras literárias e didáticas; forma e terminologia pró
prias do roteiro televisivo.

Técnico Em Comunicação Social/Imprensa
Escrita: 1 Teoriadacornunicação. 1.1 A questão da
imparcialidadeeda objetividade. 1.2 Ética. 1.3 Papel
social da comunicâ.ção. 1A Comunicação, conceitos,
paradigmas, principaisteorias. 1.5Novas tecnologias
e a globalizaçãodainformação. 1.6 Massificação ver
sus segmentação dos públicos. 1.7 Interatividade na
comunicação. 2 História da imprensa, do rádio e da
televisão no Brasil. 3 Legislação em comunicação so
cia!: lei de imprensa, Código de Ética do Jomalista,
regulamentação da profissão de jornalista, Constitui
ção daRepública (Título VIII, Capitulo V e suas alte
rações), Código Brasileiro de Telecomunicações, Có
digo de Ética da radiodifusão. 4 Políticas da Comuni
cação. 4.1 Regulamenta.ção versus desregulamenta
ção: tendências naciona.is e internacionais. 4.2 Co
municação Pública. 5 Opinião pública: pesquisa, es
tudo e análise em busca de canais de interação com
cada público específico. 6 Gêneros de redação: defi
nição e elaboração de notícia, reportagem, entrevis-
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ta, editorial, crônica, coluna, pauta, informativo, co
municado, carta, release, relatório, anúncio e briefing
B em texto e em imagem. 7 Técnicas de redação jor
nalística: lead, sub-/ead, pirâmide invertida. 8 Critéri
os de seleção, redação e edição. 9 Processo gráfico:
conceito de editoração, preparação de originais. 10
Projeto gráfico: tipologia - caracteres e medidas, jus
tificação, mancha gráfica e margens. 10.1 Diagrama
ção e retrancagem: composição, impressão. 10.2
Planejamento editorial: ilustrações, cores, técnicas
de impressão, redação do texto, visual da publica
ção. - Romilda Guimarães Macarini, Diretora-Ge
rai do CESPE.

ANEXO I
E~dereços das agências da CAIXA onde serão recebidas as inscliçóes para oconcurso público
destinado ase~cionar candidatos para ocargo de An~~ta LegislatIVo - atribuições ArqUiteto,
E~oenheiro eTécn,co em Comunicacão Social.

UF CIDADE AGENCIA ENDERECO
DF Brasília 210 Sul LS 210. bloco A, ~ja38 -Asa Sul
bF rasOia 15Sul RS 515, bloco A, lojas 47149 - Asa Sul
DF rasma Bernardo Sayão CRS 504, b~o A, lOjas 54165 - Asa Sul
DF Brasília Dom Bosoo SEPN 513, bloco D, lote 6, Edificio Imperador - Asa ~Jorte

iDF Brasil~ JosáSeabra SEPN 5D9, conjunto C- Asa Norte

IDF Biasilia lage Sul
SHIS OI 5, bloco A, loja 47, G~berto ~ornão - Selor de
Habitações IndMduais Sul

DF ~ras'lia Presidenle JK ~LSW 504, Woco A, 10jes 22/64 - Setor Sudoeste

DF Brasma UnB
Univers~ada de Brasí:!a, Campus Universlário Dercy
Ribeiro -Instituto Central de Clê~cies, aia sul- Asa Norte

MG aelo Horizonte Padre Eustáqu~ Rua Padre EustáqUiO, ~, 2.571 - Padre Eustáquio

!MG Belo Horizonte Savassl Avenida Cd~óvão Colombo, n.' 373 - Funcionários

~
Belém !Círio 'Avenida Presidente Vargas, n' 744 - Campina

IPA Belém ]SioBraz !Avenida Governador José Maicher, n.'2,8D3- São Braz

PE Rede ~venida Agemeoon ~venida Governador Agamenon Magalhães, n,' 2.997 -
Maoa!háes oa Vista

PE iRe:ife C~soo Apolo Cais do Apolo, n.' 421 - Recife
PE IRee!!e Conde da Boa Vista Avenida Conda da Boa Vist~ n.'916 -Boa Vista

PE 1Reeiie Conselheiro Aguier Rua Setúbal, n.' 50- Boo Viagem

RJ iRiodeJan~ro RiO Sul !Rua Lauro Muiler, nl 116, lojas 101 a104- Botalogo

RJ Rio de Janeiro ,São Clemen!e 'RUa São Clel1J€nle, n,' 114 - BotafOílO
RS PortoA!egre iPraça da Allôndooa 'Rua dos Andradas, n.' 1.000- Centro
RS Porto Alegre :RuedaPr~ iRua dos Andradas, n.' 1.507- Centro

SP !Sáo Paulo 'Bela Vista ~ven:da Bdgadeiro Luis Antônio, n.' 900 - Bela Vista

SP :São Paulo Praça da A~OIe Avenida Jabaquara, n,' 442 - Mirandópolis

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 41-C, DE 2003

REDAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO
DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO Nº 41-8, DE 2003

"Altera o Sistema Tributário Nacio
nal e dá outras providências"

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 ao
texto constitucional:

Art. 1º Os artigos da Constituição a seguir enu
merados passam a vigorar com as seguintes altera
ções:

"Art. 34 .
V- .
c)retiver parcela do produto da arreca

dação do imposto previsto no art. 155, 11,
devida a outra unidade da Federação;

"Art. 36 .
V - no caso do art. 34, V, c, de solici

tação do Poder Executivo de qualquer Esta
do ou do Distrito Federal.

"
"Art. 37 .
XXII - as administrações tributárias da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, atividades essenciais ao funciona
mento do Estado, exercidas por servidores de
carreiras específicas, terão recursos prioritári
os para a realização de suas atividades e atu
arão de forma integrada, inclusive com o
compartilhamento de cadastros e de informa
ções fiscais, na forma da lei ou convênio. "

"Art. 52 .
XV - avaliar periodicamente a funcio

nalidade do Sistema Tributário Nacional, em
sua estrutura e seus componentes, e o de
sempenho das administrações tributárias da
União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios."

"Art. 61 .
§ 3º Lei complementar que disciplinar

o imposto previsto no art. 155, 11, poderá,
ainda, ser proposta por um terço dos Gover
nadores de Estado e Distrito Federal ou por
mais da metade das Assembléias Legislati
vas das unidades da Federação, manifes
tando-se, cada uma delas, pela maioria rela
tiva de seus membros."

"Art. 105 .
111- .
d) contrariar a regulamentação de que

trata o art. 155, § 2º, VIII, ou lhe der inter
pretação divergente da que lhe tenha atribu
ído outro tribunal.

"Art. 146 .
111- .



§ 1Q A vedação do inciso 111, b não se
aplica aos tributos previstos nos arts. 148,
1.153, I, 11, IV e V, e 154, 11, e a vedação do
inciso 111, e não se aplica aos tributos previs
tos nos arts. 148, 153, I, 11, 111 e V, e 154,11,
nem à fixação da base de cálculo dos im
postos previstos nos arts. 155, 111, e 156, I.

§ 8º Qualquer associação ou sindicato,
nos termos da lei, poderá solicitar informa
ções relativas. a benefícios fiscais concedi
dos, na forma do § 6º, a pessoas jurídicas.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, re
dução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão rela
tivos a impostos, taxas ou contribuições só
poderá ser concedido mediante lei específi
ca, federal, estadual ou municipal, que regu
le exclusivamente as matérias acima enu
meradas ou o correspondente tributo ou
contribuição.

"Art. 152-A. E vedado aos Estados e
ao Distrito Federal, no exercício da compe
tência prevista noart. 155, 11, e § 2º, XI, dis
por sobre matéria não relacionada na lei"

"Art. 149 .

§ 2º ..
11 - incidirão também sobre a importa

ção de produtos estrangeiros ou serviços;

"Art. 149-A ..
Parágrafo único. A contribuição a que

se refere o caput terá por base o consumo
de energia elétrica e poderá ser cobrada na
fatura respectiva, não se aplicando o art.
146, 111, a.
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d) definição de tratamento diferenciado "Art. 149-8. Os Municípios e o Distrito
e favorecido para as microempresas e para Federal poderãó instituir contribuição, na
as empresas de pequenopode, inclusive re- forma das respectivas leis, para o custeio do
gimes especiais ou simplificados no caso do serviço de limpeza de vias,logradouros,
imposto previsto no art. 155,11, das contribu- praças e parques localizados no território do
ições previstas no art. 195,1 e §§ 12 e13, e município, observado o dispósto no art. 150,
dá contribuição a que se refere o art. 239. I e 11I.

Parágrafo único. A. lei complementar Parágrafo único. A contribuição a que
de qUe trata o incisó 11I, d, também poderá se refere o caput poderá ter por base o valor
instituir um regime único de arrecadação venal do imóvel, não se aplicando o art.
dos impostos e contribuiçõesda União, dos 146,111, a."
Estados, do Distrito Federal e dos Municípi- "Art. 150 .
os, observado que: .

1- sera opcional para o contribuinte; 111_ .
11 - poderão ser estabelecidas condi- ..

ções de enqUadramento diferenciadas por c) antes de decorridos noventa dias da
Estado; data em que haja sido publicada a lei que os

111 - o recolhimento será unificado e instituiu OlI aumentou, observado o disposto
centralizado e .a distribuição da parcela de na alínea b;
recursos pertencentes aos respectivos en- V - estabelecer limitações ao tráfego
tes federados será imediata, vedada qual- de pessoas ou bens, por meio de tributos in-
quer retenção ou condicionamento; terestaduais ou intermunicipais, admitida a

IV - à arrecadação, a fiscalização e a cobrança de pedágio;
cobrança poderão ser compartilhadas pelos ..
entes federados, adotado cadastro nacional
único de contribuintes."

"Art. 146-A. Lei complementar poderá
estfôlbelecercritérios especiais de tributação,
com o objetivo de prevenir desequilíbrios da
concorrência, sem prejuízo da competência
de a União, por lei, estabelecer normas de
igual objetivo."

"Art. 148 .
I - para atender a despesas extraordi

nárias, decorrentes de calamidade pública,
de desastre ambiental, de guerra externa ou
sua iminência;
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complementar de que trata o inciso XII ou
da resolução de que trata o inciso IV, ambos
do art. 155, §, ou, ainda que relacionadas,
possuam conteúdo ou forma diferentes da
queles nelas constantes."

"Art. 153 .
I - importação de produtos estrangei

ros e de serviços;
11 - exportação, para o exterior, de pro

dutos nacionais ou nacionalizados e de ser
viços;

§3º .

IV - terá reduzido seu impacto sobre a
aquisição de bens de capital pelo contribuin
te do imposto, na forma da lei.

§ 4º O imposto previsto no inciso VI:
I - será progressivo e terá suas alíquo

tas fixadas de forma a desestimular a manu
tenção de propriedades improdutivas;

11 - não incidirá sobre pequenas gle
bas rurais, definidas em lei, quando as ex
plore, o proprietário que não possua outro
imóvel;

111 - será fiscalizado e cobrado pelos
Municípios que assim optarem, na forma da
lei, desde que não implique redução do im
posto ou qualquer outra forma de renúncia
fiscal.

"Art. 155 .
111- propriedade de veículos automoto

res terrestres, aéreos e aquáticos;

§ 2º .

11 - a isenção e a não-incidência, salvo
determinação em contrário da lei comple
mentar:

c) não acarretará anulação do crédito
relativo a insumos, nas operações anterio
res a saída da indústria, de papel destinado
à impressão de jornais;

IV - resolução do Senado Federal, de
iniciativa do Presidente da República, de um
terço dos senadores ou de um terço dos go
vernadores, aprovada por três quintos de
seus membros, estabelecerá:

a) as alíquotas aplicáveis às operações
e prestações, não podendo estabelecer alí
quota superior a vinte e cinco por cento;

b) relativamente às operações e pres
tações interestaduais, as alíquotas de refe
rência, para efeito específico de determina
ção da parcela do imposto devida ao Estado
de origem, nos termos do inciso VI, b;

V - terá alíquotas uniformes em todo o
território nacional, por mercadoria, bem ou
serviço, em número máximo de cinco, ob
servado o seguinte:

a) o órgão colegiado de que trata o in
ciso XII, g, definirá a quais mercadorias,
bens e serviços serão aplicadas, devendo
tal definição ser ratificada por decreto legis
lativo dos Estados e do Distrito Federal, ve
dada alteração das definições, implicando
ratificação tácita a ausência de pronuncia
mento, nos termos de lei complementar;

b) a menor alíquota será aplicada aos
gêneros alimentícios de primeira necessida
de e aos medicamentos de uso humano, se
gundo condições e listas definidas em lei
complementar, e a mercadorias, bens e ser
viços definidos pelo órgão colegiado de que
trata o inciso XII, g;

c) à exceção da alíquota prevista na
alínea b, as demais não poderão ser inferio
res à maior alíquota de referência de que
trata o inciso IV, b;

VI - relativamente a operações e pres
tações interestaduais, será observado o se
guinte:

a) o imposto será calculado pela apli
cação da alíquota da mercadoria, bem ou
serviço sobre a respectiva base de cálculo;

b) a parcela devida ao Estado de ori
gem será obtida pela aplicação da alíquota
de referência prevista no inciso IV, b, sobre
a base de cálculo, que, para efeito de apu
ração dessa parcela, não

compreenderá o montante do imposto
sobre produtos industrializados, quando a
operação ou prestação configure fato gera
dor dos dois impostos;

c) a parcela devida ao Estado de locali
zação do destinatário, inclusive nas aquisições
feitas por consumidor final na venda ou fatura
mento direto, será a diferença entre os mon
tantes obtidos na forma das alíneas a e b;
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d) quando for aplicada a alíquota a
que se refere o inciso V, b, o imposto cabe
rá integralmente ao Estado de origem,

e) a parcela do imposto a que se refe
re à alínea o não será objeto de compensa
ção, pelo remetente, com o montante cobra
do nas operações e prestações anteriores;

f) o imposto poderá ser cobrado no
Estado de origem, nos termos de lei com
plementar;

g) lei complementar definirá a forma
como o imposto devido a que se refere a alí
nea e será atribuído ao respectivo Estado
ou Distrito Federal de localização do desti
natário, podendo condicionar ao seu efetivo
pagamento o aproveitamento do crédito fis
cal a ele concernente para compensação
com o montante devido nas operações e
prestações seguintes;

h) somente será considerada interes
tadual a operação em que houver a efetiva
saída de mercadoria ou bem do Estado
onde se encontrem para o Estado de locali
zação do destinatário, assim considerado
aquele onde ocorrer a entrega da mercado
ria ou bem;

i) relativamente à prestação do serviço
de transporte aéreo, terrestre, aquático ou por
qualquer outra via, somente será interestadu
al aquela vinculada a mercadorias, bens, va
lores, semoventes.e pessoas, passageiros ou
não, cuja contratação preveja como destino fí
sico unidade da Federação diferente daquela
onde se iniciou a prestação;

j)"nas operações com gás natural e
seus derivados, o imposto será devido na
forma das alíneas a a c;

VII - não será objeto de isenção, redu
ção de base de cálculo, crédito presumido
ou qualquer outro incentivo ou benefício, fis
calou financeiro, vinculado ao imposto, ex
ceto:

a) para atendimento ao disposto nos
art. 146, 111, da, hipótese na qual poderão
ser aplicadas as restrições previstas nas alí
neas a e b do inciso 11;

b) a isenção para operações com gê
neros alimentícios de primeira necessidade
e com medicamentos de uso humano, se
gundo condições e listas definidas em lei
complementar;

VIII - terá regulamentação única, sen
do vedada a adoção de norma autônoma
estadual;

IX- .
a) sobre a entrada de bem ou merca

doria importados do exterior, a qualquer títu
lo, por pessoa física ou jurídica, ainda que
não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalida.de, assim
como sobre o serviço prestado no exterior,
cabendb o imposto ao Estado onde estiver
situado o domicílio ou o estabelecimento do
destinatário da mercadoria, bem ou serviço;

b) sobre as trans ferências interesta
duais de mercadoríase bens entre estabele
cimentos do mesmo titular;

X- .
a) sobre operações que destinem mer

cadorias para o exterior, nem sobre serviços
prestados a destinatários no exterior, asse
gurada a manutenção e o aproveitamento
do montante do imposto cobrado nas opera
ções e prestações anteriores;

d) nas prestações de serviço de comu
nicação nas modalidades de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção li
vre e gratuita;

XI - a instituição por lei estadual limi
tar"se-á a estabelecer a exigência do impos
to na forma disciplinada pela lei complemen
tar de que trata o inciso XII;

XII- ..
a) definir fatos geradores e contribuin

tes do imposto;
b) dispor sobre substituição tributária,

inclusive, se for o caso, as hipóteses de
transferência de responsabilidade pelo pa
gamento da parcela do imposto a que se re
fere o inciso VI, c;

f) assegurar o aproveitamento do cré
dito relativo à remessa para outro Estado,
com a observância do disposto no inciso VI,
e, de serviços e de mercadorias, ao montan
te cobrado nas operações anteriores decor
rentes de aquisições destinadas ao ativo
permanente, segundo critérios que estabe
lecer;
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g) dispor sobre a competência e o fun
cionamento do órgão cole giado integrado
por representante de cada Estado e do Dis
trito Federal;

h) disciplinar o processo administrati
vo-fiscal;

j) definir as bases de cálculo, de modo
que o montante do imposto as integre, inclu
sive nas hipóteses do inciso IX; dispor sobre
regimes especiais ou simplificados de tribu
tação, inclusive para atendimento ao dispos
to no art. 146, 111, d:

I) prever sanções, inclusive retenção
dos recursos oriundos das transferências
constitucionais, aplicáveis aos estados e ao
Distrito Federal e seus agentes, por des
cumprimento da legislação· do imposto, es
pecialmente do disposto no inciso VII;

m) dispor sobre o processo administra
tivo de apuração das infrações à legislação
do imposto praticadas pelos estados e Dis
trito Federal e seus agentes, bem como de
finir órgão que deverá processar e efetuar o
julgamento administrativo;

n) definir a forma como o Estado de lo
calização do destinatário exercerá a sujei
ção ativa na hipótese do inciso VI, c;

o) prever a obrigatoriedade da presta
ção, por meio eletrônico, das informações
relativas a realização de cada operação e
prestação, no momento de sua realização, a
sistema integrado de informações, disponí
vel às administrações tributárias;

XIII - compete ao órgão colegiado de
que trata o inciso XII, g, mediante aprova
ção pelo número de votos definido em lei
complementar, observado o mínimo de qua
tro quintos de seus membros:

a) editar a regulamentação de que tra
ta o inciso VIII;

b) autorizar a transação e a concessão
de anistia, remissão e moratória, observado
o disposto no art. 150, § 6º;

c) estabelecer critérios para a conces
são de parcelamento de débitos fiscais;

d) fixar as formas e os prazos de reco
lhimento do imposto;

e) estabelecer critérios e procedimen
tos de controle e fiscalização na hipótese do
inciso VI, c;

§ 6º A incidência do imposto sobre
energia elétrica e petróleo, inclusive lubrifi
cantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados:

I - ocorre em todas as etapas da circu
lação, desde a saída do estabelecimento
produtor ou a importação até a sua destina
ção final;

II - em relação à energia elétrica
ocorre também nas etapas de produção,
de transmissão, de distribuição, de cone
xão e de conversão, até a sua destinação
final.

§ 7º O imposto previsto no inciso 111:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo

Senado Federal;
11 - poderá ter alíquotas diferenciadas

em função do tipo e utilização."

"Art. 156 .

§2º .

111 - poderá ser progressivo em razão
do valor do imóvel

IV - poderá ter alíquotas diferenciadas
de acordo com a localização e o uso do
imóvel.

"
"Art.58 ..

11 - cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente
aos imóveis neles situados, cabendo a tota
lidade na hipótese da opção a que se refere
o art. 153, § 4º, 111;

111 - cinqüenta por cento do produto
daarrecadação do imposto do Estado so
bre a propriedade de veículos automoto
res licenciados ou registrados em seus
territórios;

Parágrafo único. As parcelas de recei
ta pertencentes aos municípios, menciona
das no inciso IV, serão creditadas conforme
critérios definidos em lei complementar."

'Art. 159 .
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I -do produto da arrecadação dos im
postos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e nove por cento na seguinte for
ma:

d) dois por cento, destinado a financia
mento de programas de desenvolvimento no
Estado do Espírito Santo, no noroeste do
Estado do Rio de Janeiro e nas regiões Nor
te, Centro-Oeste e Nordeste, nesta compre
endida a área do Estado de Minas Gerais
alcançada pela legislação que disciplina a
alínea e, por intermédio dos respectivos
Estados e do Distrito Federal, nos termos de
lei complementar."

111 - vinte e cinco por cento do produto
da arrecadação da contribuição de interven
ção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4º, para os Estados e o Distrito Fede
ral, distribuídos na forma da lei observada a
destinação a que refere o inciso 11, e, do re
ferido parágrafo.

§ 3º Os estados entregarão aos res
pectivos municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do
inciso 11, observados os critérios estabeleci
dos na lei complementar a que se refere o
ad. 158, parágrafo único.

§ 4º Do montante de recursos de que
trata o inciso 111 que cabe a cada estado,
vinte e cinco por cento serão destinados aos
seus municípios, na forma da lei a que se
refere o mencionado inciso."

"Art. 167 .

IV - a vinculação de receita de impos
tos a órgão, fundo. ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação .de recursos para as
ações e serviços públicos de saúde, para
manutenção e desenvolvimento do ensino e
para realização de atividades da administra
ção tributária, como determinado, respecti
vamente, pelos arts. 37, XXII, 198, § 2º e
212, e a prestação de garantias às opera
ções de crédito. por antecipação de receita,
previstas no art. 165, § 8º, bem como o dis
posto no §4º deste artigo;

".............................................................

"Art. 170 .

VI - defesa do meio ambiente, inclusi
ve mediante tratamento diferenciado confor
me o impacto ambiental dos produtos e ser
viços e de seus processos de elaboração e
prestação;

"
"Art. 195 .

IV - do importador de bens ou serviços
do exterior, ou de quem a lei a ele equipa
rar.

§ 12. A lei definirá os setores de ativi
dade econômica para os quais as contribui
ções incidentes na forma dos incisos I, b, e
IV do caput, serão não-cumulativas.

§ 13. Aplica-se o disposto no pará
grafo anterior inclusive na hilPótese de
substituição gradual, total ou parcial, da
contribuição incidente na forma do inciso
I, a, pela incidente sobre a rece~ta ou o fa
turamento.

§ 14. Na hipótese do § 9º, a alíquota
da contribuição de que trata o ~nciso I, e,
deste artigo, aplicável ao lucro das institui
ções financeiras, não poderá ser inferior à
maior das alíquotas previstas para as enti
dades a elas equiparadas e para as demais
empresas.

"Art. 203 .

................................................................

Parágrafo único. A União instituirá pro
grama de renda mínima destinado a asse
gurar a subsistência das pessoas e das fa
mílias, priorizando-.se inicialmente as de ba
ixa renda, podendo ser financiado e realiza
do por meio de convênio com os estados, o
Distrito Federal e os municípios, na forma
da lei complementar."

"Art. 204 .

Parágrafo único. É facultado aos esta
dos e ao Distrito Federal vincular a progra
ma de apoio à inclusão e promoção social
até cinco décimos por cento de sua receita
tributária líquida, vedada a aplicação desses
recursos no pagamento de:
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I - despesas com pessoal e encargos
sociais;

11- serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente

não vinculada diretamente aos investimen
tos ou ações apoiados."

"Art. 216 ..

§ 6º É facultado aos estados e ao Dis
trito Federal vincular a fundo estadual de fo
mento à cultura até cinco décimos por cento
de sua receita tributária líquida, para o fi
nanciamento de programas e projetos cultu
rais, vedada a aplicação desses recursos no
pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos
sociais;

11- serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente

não vinculada diretamente aos investimen
tos ou ações apoiados."

Art. 2º Os artigos do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias a seguir enumerados
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"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 no referido pe
ríodo, seus adicionais e respectivos acrésci
mos legais.

§ 1º O disposto no caput deste adigo
não reduzirá a base de cálculo das trans fe
rências a estados, Distrito Federal e municí
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.

"Art. 82 ..

§ 1º Para o financiamento dos Fundos
Estaduais e Distrital, poderá ser criado adi
cionai de até dois pontos percentuais na alí
quota do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços - ICMS, sobre os pro
dutos e serviços supérfluos e nas condições
definidos na lei complementar de que trata o

art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se
aplicando, sobre este percentual, o disposto
no art. 158, IV, da Constituição.

§ 3º Os adicionais criados pelos Esta
dos e pelo Distrito Federal até a data da
promulgação desta Emenda, naquilo em
que estiverem em desacordo com o previsto
nesta Emenda, na Emenda nº 31, de 14 de
dezembro de 2000, ou na lei complementar
de que trata o § 1º, terão vigência, no máxi
mo, até o prazo previsto no art. 79 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitóri
as."

"Art. 83. Lei federal definirá os produ
tos e serviços supérfluos a que se referem
os arts. 80,11 , e 82, § 2º."

Art. 3º Ficam acrescentados os seguintes artigos
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

"Art. 90. A transição do imposto de que
trata o art. 155, 11, da Constituição, para a
forma definida nesta Emenda, observará o
seguinte:

I - fica permitida a manutenção dos in
centivos e benefícios fiscais e financeiros,
vinculados ao imposto, autorizados por con
vênio, nos termos da Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, e os autoriza
dos ou concedidos por lei ou decreto esta
dual ou distrital, destinados ao fomento in
dustrial, agropecuário e aqueles vinculados
à estrutura portuária, à cultura, ao esporte, a
programas sociais, ao investimento em in
fra-estrutura rodoviária e em programa habi
tacional, concedidos, inclusive em caráter
individual, até 30 de setembro de 2003, ain
da que sob condição e por prazo certo, ob
servado o seguinte:

a) aqueles autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975, por prazo certo e em
função de determinadas condições, terão
seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;

b) os demais benefícios ou incentivos
autorizados por convênio, nos termos da Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de
1975, poderão ter seu prazo de fruição man
tido pelo órgão colegiado de que trata o art.
155, § 2º, XII, g, pelo prazo máximo de onze

------ --- ------._-----
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anos, contados do primeiro ano subseqüen
te ao da promulgação desta Emenda;

c) os autorizados por meio de lei ou
decreto estadual ou distrital, destinados ao
fomento industrial, agropecuário e aqueles
vinculados à estrutura portuária, à cultura,
ao esporte, a programas sociais, ao investi
mento em infra-estrutura rodOviária e em
programa habitacional, não poderão ser
prorrogados e terão seu prazo de fruição
mantido conforme o ato concessório, não
podendo ultrapassar o período de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüen
te ao da promulgação da presente Emenda;

d)· os Estados e Distrito Federal terão
90 (noventa) dias após a promulgação desta
Emenda para publicar nos seus respectivos
Diários Oficiais todos os atos concessórios
relativos à alínea c, ou sua referência,
quando já publicados;

e) em 60 (sessenta) dias da publica
ção prevista na alínea d, os Estados e o
Distrito Federal deverão efetuar o registro e
o depósito.da documentação comprobatória
dos atos de concessão, para arquivamento
junto ao órgão cOlegiado previsto no art.
155, § 2º, XII, g;

f) verificada, pelo órgão colegiado pre
visto no art. 155, § 2º, XII, g, a manutenção
indevida do incentivo. ou benefício, deverá
ser feita cOmunicação ao órgão previsto no
art. 155, § 2º, XII, m, para instauração do
respectivo processo administrativo;

g) os incentivos ou benefícios não en
quadrados nas hipóteses do caput deste in
ciso ou os não publicados no prazo de que
trata a alínea· d ficam .extintos após 180
(cento e oitenta) dias da promulgação da
presente Emenda;

11 - para efeito de aplicação do dispos
to no art. 155, § 2º, IV, b, da Constituição,
para vigência nos quatro primeiros exercíci
os da exigência do imposto na forma dada
por esta Emenda, as alíquotas de referência
deverão sêr fixadas de forma a manter equi
líbrio com o sistema de partilha das alíquo
tas interestaduais vigentes na data da pro
mulgação desta Emenda, e serão reduzi
das, no decurso do prazo de sete anos a
partir do primeiro dia do quinto exercício da
exigência do imposto, na forma e graduação
previstas em lei co.mplementar, até que se

estabeleça uma única alíquota de referência
de quatro por cento;

111 - fica vedada, a partir da promulga
ção da presente Emenda, a concessão ou
prorrogação de incentivos ou benefícios fis
cais ou financeiros relativamente ao imposto
de que trata o art. 155, 11, da Constituição,
exceto a prorrogação, até a vigência da lei
complementar referida no inciso IV deste ar
tigo, de incentivos ou·benefíciosfiscais con
cedidos para atendimento das disposições
do art. 170, IX, e 179, da Constituição, e a
concessão ou prorrogação por convênio,
nos temios da. Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975, considerando-se extin
tos, na data dá promulgação da presente
Emenda, quaisquer outros incentivos e be
nefíciosfiscais ou financeiros concedidos a
partir de 30 de setembro de 2003;

IV - lei complementar prevista no art.
155, § 2º, XII, disporá sobre o regime de
transição referido neste artigo, podendo cri
ar fundos ou outros mecanismos necessári
os à sua consecução, e observado o que
determinam os incisos I a 111, a vigência dos
incentivos e benefícios fiscais e financeiros
e a aplicabilidade das regras em vigor à
época das rêspectivas concessões;

V - lei estadual poderá estabelecer
adicional de até cincO pontos percentuais
nas alíquotas definidas nos termos do art.
155, § 2º, IVeV, a, da Constituição, obser
vado o seguinte:

a) o adicional poderá ser estabelecido
para, no máximo, quatro mercadorias e ser
viços, que tenham,na data da promulgação
desta Emenda, alíquotas superiores às que
vierem a sérdefinidas;

b) a alíquota da mercadoria, bem ou
serviço, acrescida do respectivo adicional,
não poderá ser superio.r à vigente na data
da promulgação. desta Emenda;

c)o adicional estabelecido poderá vigo
rar pelo prazo de três anos, co.ntados do início
da exigência do imposto na forma desta
Emenda, devendo ser reduzido, após o referi
do prazo, em, pelo menos, um ponto percen
tual ao ano, até a sua completa extinção.

VI· - para efeito do dispo.sto no art.
155, §2º, XIII, d, da Constituição, o órgão
colegiado de que trata o inciso. XII, g, do
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mesmo parágrafo, poderá estabelecer um
sistema de transição, definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Exe
cutivos dos Estados e do Distrito Federal.

VII - lei complementar poderá permitir
a manutenção das exigências previstas na
legislação estadual, vigentes na data da
promulgação desta Emenda, estabelecidas
como condição à aplicação do diferimento
do lançamento e pagamento do imposto.

§ 1º As normas concessivas de benefí
cios ou incentivos fiscais ou financeiros a
que se refere este artigo não poderão con
templar novos beneficiários a partir da pro
mulgação desta Emenda.

§ 2º Pelo prazo de até três anos, conta
dos da data de publicação desta Emenda, os
Estados e o Distrito Federal poderão, a seu
critério, destinar até cinco décimos por cento
da receita liquida do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços - ICMS à manu
tenção dos incentivos e benefícios concedi
dos a programas e projetos culturais e progra
mas de inclusão social, criados até essa data,
respeitado o limite de cinco por cento do
ICMS a recolher pelo contribuinte.

§ 3º Enquanto não viger a lei comple
mentar prevista no inciso 11, a partir do pri
meiro dia do quinto exercício da exigência
do imposto, as alíquotas de referência serão
reduzidas, a cada ano, de um ponto percen
tual, sendo dois no último ano, no caso da
maior alíquota de referência, e de meio pon
to percentual, no caso da menor alíquota de
referência, até que se estabeleça uma única
alíquota de referência de quatro por cento.

§ 4º Enquanto não se estabelecer uma
alíquota interestadual única de referência de
quatro por cento, a que se refere o inciso 11, o
imposto de que trata o art. 155, 11, nas opera
ções com energia elétrica e petróleo, inclusive
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, caberá integralmente ao Esta
do de localização do destinatário, aplican
do-se as regras previstas no art. 155, § 2º, VI,
e e g, XII, b e n e XIII, e, da Constituição.

§ 5º Findo o período a que se refere o §
4º caberá ao Senado Federal definir as alíquo
tas de referência dos produtos nele menciona
dos, observado o limite do inciso lI."

"Art. 91. O prazo previsto no caput do
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias fica prorrogado até 31
de dezembro de 2007.

§ 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.

§ 2º Até a data referida no caput deste
artigo. a alíquota da contribuição de que tra
ta o art. 84 deste Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias será de trinta e oito
centésimos por cento."

"Art. 92. Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o parágrafo úni
co do art. 158, da Constituição, permane
cem aplicáveis os critérios de distribuição
dos recursos referidos no dispositivo consti
tucional vigente até a data da promulgação
desta Emenda.

Parágrafo único. A transição para os
novos critérios ocorrera no prazo mínimo de
seis anos, de tal sorte que nenhum municí
pio sofra perdas em relação ao valor das re
ceitas a que fazia jus anteriormente."

"Art. 93. A União entregará aos Esta
dos e ao Distrito Federal o montante defini
do em lei complementar, de acordo com cri
térios, prazos e condições nela determina
dos, podendo considerar as exportações
para o exterior de produtos primários e
semi-elaborados, a relação entre as expor
tações e as importações, os créditos decor
rentes de aquisições destinadas ao ativo
permanente e a efetiva manutenção e apro
veitamento do crédito do imposto a que se
refere o art. 155, § 2º, X, a.

§ 1º Do montante de recursos que cabe
a cada Estado, setenta e cinco por cento per
tencem ao próprio Estado, e vinte e cinco por
cento, aos seus Municípios, distribuídos se
gundo os critérios a que se refere o art. 158,
parágrafo único, da Constituição.

§ 2º A entrega de recursos prevista
neste artigo perdurará, conforme definido
em lei complementar, até que o imposto a
que se refere o art. 155, 11, tenha o produto
de sua arrecadação destinado predominan
temente, em proporção não inferior a oitenta
por cento, ao Estado onde ocorrer o consu
mo das mercadorias, bens ou serviços.

----_._-_._--_._--~--,------------------ ---------_.•.,-~-_ ..---------------,-,,-.... ,.....,..,--------_._..•._----~--_ ..~~---_._----------_. __.~---
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§ 3º Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o caput, em
substituição ao sistema de entrega de recur
sos nele previsto, permanecerá vigente o
sistema de entrega de recursos previsto no
art. 31 e Anexo dà Lei Complementar nº 87,
de 13 de setembro de 1996, com a redação
dada pela Lei Complementar nº 115, de 26
de dezembro de 2002.

§ 4º Os Estados e o Distrito Federal
deverão apresentará •União, nos termos das
instruções baixadas pelo Ministério daFa
zenda, as informações relativas ao imposto
de que trata o art. 155,11, declaradas petos
contribuintes que realizarem operações ou
prestações com destino ao exterior."

§ 5º A lei cOl11plementarestabelecerá
um sistema de ressarcimento das eventuais
reduções da arrecad~çãodosEstados e do
Distrito Federal do imposto de que trata o
art. 155, 11 da Constituição, definindo mon
tante ecriféfibsde entrega de recursos, de
correntes das alterações introduzidas por
esta Emenda.

§ (5º O Poder Executivo da União en
caminhará·projeto de ·Iei complementar de
quettata o parágrafo anterior no prazo de
90 dias da promulgação da presente Emen
da."

"Art. 94. A regra enunciada no art. 150,
111, c, da Constituição, não se aplica ao im
posto previsto no art. 155, 11, da Constitui
ção, nos dois.primeiros anos de vigência da
lei complementar que o disciplinar."

"Art. 95. São acrescidos dez anos ao
prazo fixado no art. 40 deste Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias."

"Art. 96. A vigência do disposto no art.
159, 111 e § 4ºiniciará somente após a edi
ção da lei dê que tratá o referido inciso 111."

"Art. 97. Enquanto não iniciar a exigên
cia da contribuição de qlie trata o art. 149-8,
os Municípios e o .Distrito Federal poderão
contihuar exigindo as taxas já instituídas, que
tenham com? fato gerador a utilização efetiva
ou pot~mcia.1dos serviços de limpeza pública."

"Art. 9.8. O Poder Executivo, em até 60
dias.cohtadosdadata. da.promulgação des
ta Emenda, encaminhará ao Congresso Na
cionaLproJeto de lei, ~ob o regime de urgên
cia constitucional. que disciplinará os bene-

fícios fiscais para a capacitação do setor de
tecnologia da informação, que vigerão até
2019 nas condiçÕes que estiverem em vigor
no ato da aprovação desta Emenda."

"Art. 99. Os regimes especiais de tribu
tação para microempresas e empresas de pe
queno pode próprios da União. dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios cessarão
a partir da entrada em vigor do regime previs
to no art. 146, IH, d, da Constituição."

Art. 4º As alterações na redação dos incisos 11,
IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII do § 2º do art. 155 da
Constituição, somente produzirão efeitos na data
definida na lei complementar de que trata o inciso
XII do § 2º do mesmo artigo, mantendo-se aplicáve
is, até então, as redações vigentes até a data da
promulgação desta Emenda.

Art. 5ºA~eda~ão do art. 155, X, a, na forma des
ta Emenda, sOlne~te produzirá efeitos a partir da edi
ção da lei complementar de que trata o art. 93. dos
Atos dasDisposiçõês Constitucionais Transitórias.

Art. 6º Ressalvado o disposto nos arts. 4º e 5º ,
esta Emenda entra em vigor em 1º de janeiro do ano
subseqüente ao de sua promulgação.

Art. 7º Fical11revogadbs:
1- o inciso I d9 art. 161 da Constituição e o inci

so 11 do § 3º do art. 84 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias;

11 - aalíneabdo inciso X e a alínea e do inciso
XII do § 2º eos§§4Qe 5º do art. 155 da Constituição,
a partir da prOdução dos efeitos dos dispositivos a
que se refere o a.rt. 4º.

Sala da Cornissão, .17 de setembro de 2003, 
Deputado lIJIu~saDemes, Presidente, - Deputado
Virgílio Guimarães, Relator.

COMISSÃOE$PEGIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER APROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO N~ 41-A, DE 2003, DO PODER
EXECunVp, QUE "ALTERA O SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS" (REFORMA TRIBUTÁRIA)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 41.-8, DE 2003

PROPOSTA DE REDAÇÃO DO VENCIDO
EM PRIMEIRO TURNO

Tendo em vista a aprovação da Emenda Agluti
nativa Global nº 27 e a declaração de prejudicialidade
do Substitutivo desta Comissão Especial, bem como
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 464, de
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2001, e 13, de 2003, e das Emendas a elas apresen
tadas, bem como a aprovação da Emenda Aglutinati
va nº 49 e dos Destaques de Bancada para votação
em separado nºs 2 e 8, submeto aos Senhores Parla
mentares desta Comissão Especial a proposta de re
dação do vencido, nos seguintes termos:

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 ao
texto constitucional:

Art. 1º Os artigos da Constituição a seguir enu
merados passam a vigorar com as seguintes altera
ções:

"Art. 34 .

V - .

c) retiver parcela do produto da arreca
dação do imposto previsto no art. 155,11, de
vida a outra unidade da Federação;

"Art. 36 .

V - no caso do art. 34, V, c, de solici
tação do Poder Executivo de qualquer Esta
do ou do Distrito Federal.

"Art. 37 ..

XXII - as administrações tributárias da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras específicas, terão re
cursos prioritários para a realização de suas
atividades e atuarão de forma integrada,in
clusive com o compartilhamento de cadas
tros e de informações fiscais, na forma da
lei ou convênio."

"Art. 52 .

XV - avaliar periodicamente a funcio
nalidade do Sistema Tributário Nacional, em
sua estrutura e seus componentes, e o de
sempenho das administrações tributárias da
União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios."

"Art. 61 .

§ 3º Lei complementar que disciplinar
o imposto previsto no art. 155,11, poderá,
ainda, ser proposta por um terço dos Gover
nadores de Estado e Distrito Federal ou por
mais da metade das Assembléias Legislati
vas das unidades da Federação, manifes
tando-se, cada uma delas, pela maioria rela
tiva de seus membros."

"Art. 105 .

111- .
d) contrariar a regulamentação de que

trata o art. 155, § 2º, VIII, ou lhe der inter
pretação divergente da que lhe tenha atribu
ído outro tribunal.

"Art. 146 .

111- .
d) definição de tratamento diferenciado

e· favorecido para as microempresas e para
as empresas de pequeno pode, inclusive re
gímes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, 11, das contribu
ições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.

Parágrafo único. A lei complementar
de que trata o inciso 111, d, também poderá
instituir um regime único de arrecadação
dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípi
os, observado que:

I - será opcional para o contribuinte;
11 - poderão ser estabelecidas condi

ções de enquadramento diferenciadas por
estado;

III - o recolhimento será unificado e
centralizado e a distribuição da parcela de
recursos pertencentes aos respectivos en
tes federados será imediata, vedada qual
quer retenção ou condicionamento;

IV - a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança poderão ser compartilhadas pelos
entes federados, adotado cadastro nacional
único de contribuintes."

"Art. 146-A. Lei complementar poderá
estabelecer critérios especiais de tributação,
como objetivo de prevenir desequilíbrios da
concorrência, sem prejuízo da competência
de a União, por lei, estabelecer normas de
igual objetivo."
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"Art. 148 ..
I - para atender a despesas extraordi·

nárias, decorrentes de calamidade pública,
de desastre ambiental, de guerra externa ou
sua iminência;

"Art. 149 ..

§ 2º .
11 - incidirão também sobre a importa

ção de produtos estrangeiros ou serviços;

"Art. 149-A ..
Parágrafo único. A contribuição a que

se refere o caput terá por base o consumo
de energia elétrica e poderá ser cobrada na
fatura respectiva, não se aplicando o art.
146,111, a."

"Art.149-B. Os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir contribuição, na
forma das respectivas leis, para o custeio do
serviço de limpeza de vias, logradouros,
praças e parques localizados no território do
município, observado o disposto no art.
150,le 111.

Parágrafo único. A contribuição a que
se refere o caput poderá ter por base o va
lor venal do imóvel, não se aplicando o art.
146,111, a."

"Art. 150 .

111- .
c) antes de decorridos noventa dias da

data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto
na alínea b;

V - estabelecer limitações ao tráfego
de pessoas ou bens, por meio de tributos in
terestaduais ou intermunicipais, admitida a
cobrança de pedágio;

§ 1º A vedação do inciso 111, b não se
aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I,
153, I, 11, IV e V, e 154, 11, e a vedação do
inciso 111, c não se aplica aos tributos previs
tos nos arts. 148,1, 153, I, 11, 111 e V, e 154,
11, nem à fixação da base de cálculo dos im
postos previstos nos arts. 155, 111, e 156, I.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, re
dução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão rela
tivos a impostos, taxas ou contribuições só
poderá ser concedido mediante lei específi
ca, federal, estadual ou municipal, que regu
le exclusivamente as matérias acima enu
meradas ou o correspondente tributo ou
contribuição.

§ 8º Qualquer associação ou sindicato,
nos termos da lei, poderá solicitar informa
ções relativas a benefícios fiscais concedi
dos, na forma do § 6º, a pessoas jurídicas.

"Art. 152-A. É vedado aos Estados e
ao Distrito Federal, no exercício da compe
tência prevista no artigo 155, 11, e § 2º, XI,
dispor sobre matéria não relacionada na lei
complementar de que trata o inciso XII ou
da resolução de que trata o inciso IV, ambos
do art. 155, § 2º, ou, ainda que relaciona
das, possuam conteúdo ou forma diferentes
daqueles nelas constantes."

"Art. 153 ..
I - importação de produtos estrangei

ros e de serviços;
11 - exportação, para o exterior, de pro

dutos nacionais ou nacionalizados e de ser
viços;

§ 3º .

IV - terá reduzido seu impacto sobre a
aquisição de·bens de capital pelo contribuin
te do imposto, na forma da lei.

§ 4º O imposto previsto no inciso VI:
1- será progressivo e terá suas alíquo

tas fixadas de forma a desestimular a manu
tenção de propriedades improdutivas;

II - não incidirá sobre pequenas gle
bas rurais, definidas em lei, quando as ex
plore, o proprietário que não possua outro
imóvel;

111 - será fiscalizado e cobrado pelos
municípios que assim optarem, na forma da
lei, desde que não implique redução do im
posto ou qualquer outra forma de renúncia
fiscal.

"
"Art. 155 .
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III - propriedade de veículos automoto
res terrestres, aéreos e aquáticos;

§ 2º ..

11 - a isenção e a não-incidência, salvo
determinação em contrário da lei comple
mentar:

c) não acarretará anulação do crédito
relativo a insumos, nas operações anterio
res à saída da indústria, de papel destinado
à impressão de jornais;

IV - resolução do Senado Federal, de
iniciativa do Presidente da República, de um
terço dos senadores ou de um terço dos go
vernadores, aprovada por três quintos de
seus membros, estabelecerá:

a) as alíquotas aplicáveis às opera
ções e prestações, não podendo estabele
cer alíquota superior a vinte e cinco por cen
to;

b) relativamente às operações e pres
tações interestaduais, as alíquotas de refe
rência, para efeito específico de determina
ção da parcela do imposto devida ao estado
de origem, nos termos do inciso VI, b;

V - terá alíquotas uniformes em todo o
território nacional, por mercadoria, bem ou
serviço, em número máximo de cinco, ob
servado o seguinte:

a) o órgão colegiado de que trata o in
ciso XII, g, definirá a quais mercadorias,
bens e serviços serão aplicadas, devendo
tal definição ser ratificada por decreto legis
lativo dos Estados e do Distrito Federal, ve
dada alteração das definições, implicando
ratificação tácita a ausência de pronuncia
mento, nos termos de lei complementar;

b) a menor alíquota será aplicada aos
gêneros alimentícios de primeira necessida
de e aos medicamentos de uso humano, se
gundo condições e listas definidas em lei
complementar, e as mercadorias, bens e
serviços definidos pelo órgão colegiado de
que trata o inciso XII, g;

c) à exceção da alíquota prevista na
alínea b, as demais não poderão ser inferio
res à maior alíquota de referência de que
trata o inciso IV, b;

VI - relativamente a operações e pres
tações interestaduais, será observado o se
guinte:

a) o imposto será calculado pela apli
cação da alíquota da mercadoria, bem ou
serviço sobre a respectiva base de cálculo;

b) a parcela devida ao estado de ori
gem será obtida pela aplicação da alíquota
de referência prevista no inciso IV, b, sobre
a base de cálculo, que, para efeito de apu
ração dessa parcela, não compreenderá 6
montante do imposto sobre produtos indus
trializados, quando a operação ou prestação
configure fato gerador dos dois impostos;

c) a parcela devida ao estado de localiza
ção do destinatário, inclusive nas aquisições fei
tas por consumidor final na venda ou fatura
mento direto, será a diferença entre os montan
tes obtidos na forma das alíneas a e b;

d) quando for aplicada a alíquota a
que se refere o inciso V, b, o imposto cabe
rá integralmente ao estado de origem;

e) a parcela do imposto a que se refe
re a alínea c não será objeto de compensa
ção, pelo remetente, com o montante cobra
do nas operações e prestações anteriores;

f) o imposto poderá ser cobrado no
Estado de origem, nos termos de lei com
plementar;

g) lei complementar definirá a forma
como o imposto devido a que se refere a alí
nea c será atribuído ao respectivo estado ou
Distrito Federal de localização do destinatá
rio, podendo condicionar ao seu efetivo pa
gamento o aproveitamento do crédito fiscal
a ele concernente para compensação com o
montante devido nas operações e presta
ções seguintes;

h) somente será considerada interes
tadual a operação em que houver a efetiva
saída de mercadoria ou bem do estado
onde se encontrem para o estado de locali
zação do destinatário, assim considerado
aquele onde ocorrer a entrega da mercado
ria ou bem;

i) relativamente à prestação do serviço
de transporte aéreo, terrestre, aquático ou
por qualquer outra via, somente será inte
restadual aquela vinculada a mercadorias,
bens, valores, semoventes e pessoas, pas
sageiros ou não, cuja contratação preveja

~---~ --- ----- ~~-----~~-------~-------- ---- ---~--~-~~-------



d) nas prestações de serviço de comu
nicação nas modalidades de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção li
vre e gratuita;

c) sobre as transferências interestadu
ais de mercadorias e bens entre estabeleci
mentos do mesmo titular;

X- ..
a) sobre operações que destinem mer

cadorias para o exterior, nem sobre serviços
prestados a destinatários no exterior, asse
gurada a manutenção e o aproveitamento
do montante do imposto cobrado nas opera
ções e prestações anteriores;
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como destínofísico unidade da Federação XI - a instituição por lei estadual limi-
diferente daquela onde se iniciou a presta- tar-se-á a estabelecer a exigência doimpos-
ção; to na forma disciplinada pela lei complemen-

j) nas operações com gás natural e tar de que tra.ta o inciso XII;
seus derivados, o imposto será devido na XII- .
forma das alíneas a à c; ti) definir fatos geradores e contribuin-

VII - não será objeto de isenção, redu- tes do imposto;
ção de base de cálculo, crédito presumido b) dispor sobre substituição tributária,
ou qualquer outro incentivo ou benefício, fis- inclusive, se for o caso, as hipóteses de
calou financeiro, vinculado ao imposto, ex- transferência de respohsabilidade pelo pa-
ceto: gamento da parcela do imposto a que se re-

a) para atendimento ao disposto nos fere o inciso VI,c;
art. 146,111, d, hipótese na qual poderão ser f) assegurar o aproveitamento do cré-
aplicadas a.s restrições previstas nas alíne- dito relativo à remessa para outro estado,
as a e b do inciso 11; com a observância do disposto no inciso VI,

b) a isenção para operações com gê- e, de serviços e de mercadorias, ao montan·
neros alimel1tfcios de primeira necessidade te cobrádo nas operações anteriores decor-
e com medicamentos de uso humano, se- rentes de aquisições destinadas ao ativo
gLJndo condições e listas definidas em lei permanehte, segundo critérios que estabe-
complementar; lecer;

................ g) dispor sobre a competência e o fun-
VIII - terá regulamentação unica, sen- cionamento do órgão colegiado integrado

do vedada a adoção de norma autônoma por representante de cada estado e do Dis-
estadual: trito Federal;

h) disciplinar o processo administrati-IX - .
vo-fiscaf;a) sobre a entrada de bem ou merca-

doria importados do exterior, a qualquer tftu- i) definir as bases de cálculo, de modo
lo, por pessoa física ou jurídica, ainda que que o montante do imposto as integre, inclu-
não seja contribuinte habitual do imposto, sive nas hipóteses do inciso IX;
qualquer que seja a sua finalidade, assim j) dispor sobre regimes especiais ou
como sobre o serviço prestado no exterior, simplifica.dos de tributação, inclusive para
cabendo o imposto ao estado onde estiver atendimento ao disposto no art. 146,111, d;
situado o domicílio ou o estabelecimento do I) prever sanções, inclusive retenção
destinatário da mercadoria, bem ou serviço; dos recursos oriundos das transferências

constitucionais, aplicáveis aos estados e ao
Distrito Federal e seus agentes, por des
cumprimento da legislação do imposto, es
pecialmente do disposto no inciso VII;

m)dispor sobre o processo administra
tivo de apuração das infrações à legislação
do imposto praticadas pelos Estados e Dis
trito Federal e seus agentes, bem como de
finir órgão que deverá processar e efetuar o
julgamehto administra.tivo;

n) definir a forma como o estado de lo
calização do destinatário exercerá a sujei
ção ativa na hipótese do inciso VI, c;

o) prever a obrigatoriedade da presta
ção, por meio eletrônico, das informações
relativas a realização de cada operação e
prestação, no momento de sua realização, a
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sistema integrado de informações, disponí
vel às administrações tributárias;

XIII - compete ao órgão colegiado de
que trata o inciso XII, g, mediante aprova
ção pelo número de votos definido em lei
complementar, observado o mínimo de qua
tro quintos de seus membros:

a) editar a regulamentação de que tra
ta o inciso VIII;

b) autorizar a transação e a concessão
de anistia, remissão e moratória, observado
o disposto no art. 150, § 6º;

c) estabelecer critérios para a conces
são de parcelamento de débitos fiscais;

d) fixar as formas e os prazos de reco
lhimento do imposto;

e) estabelecer critérios e procedimen
tos de controle e fiscalização na hipótese do
inciso VI, c;

§ 6º A incidência do imposto sobre
energia elétrica e petróleo, inclusive lubrifi
cantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados:

I - ocorre em todas as etapas da circu
lação, desde a saída do estabelecimento
produtor ou a importação até a sua destina
ção final;

11 - em relação à energia elétrica ocor
re também nas etapas de produção, de
transmissão, de distribuição, de conexão e
de conversão, até a sua destinação final.

§ 7º O imposto previsto no inciso 111:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo

Senado Federal;
11 - poderá ter alíquotas diferenciadas

em função do tipo e utilização."
"Art. 156 .

§ 2º .

111 - poderá ser progressivo em razão
do valor do imóvel;

IV - poderá ter alíquotas diferenciadas
de acordo com a localização e o uso do
imóvel.

"Art. 158 ..

11 - cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto da União sobre a

propriedade territorial rural, relativamente
aos imóveis neles situados, cabendo a tota
lidade na hipótese da opção a que se refere
o art. 153, § 4º,11I;

III - cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto do estado sobre a
propriedade de veículos automotores licen
ciados ou registrados em seus territórios;

Parágrafo único. As parcelas de recei
ta pertencentes aos municípios, menciona
das no inciso IV, serão creditadas conforme
critérios definidos em lei complementar."

"Art. 159 .

I - do produto da arrecadação dos im
postos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e nove por cento na seguinte for
ma:

d) dois por cento, destinado a financia
mento de programas de desenvolvimento no
Estado do Espírito Santo, no Noroeste do
Estado do Rio de Janeiro e nas regiões Nor
te, Centro-Oeste e Nordeste, nesta compre
endida a área do Estado de Minas Gerais
alcançada pela legislação que disciplina a
alínea c, por intermédio dos respectivos
Estados e do Distrito Federal, nos termos de
lei complementar."

111 - vinte e cinco por cento do produto
da arrecadação da contribuição de interven
ção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4º, para os Estados e o Distrito Fede
ral, distribuídos na forma da lei, observada a
destinação a que refere o inciso 11, c, do re
ferido parágrafo.

§ 3º Os Estados entregarão aos res
pectivos Municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do
inciso 11, observados os critérios estabeleci
dos na lei complementar a que se refere o
art. 158, parágrafo único.

§ 4º Do montante de recursos de que
trata o inciso 111 que cabe a cada Estado,
vinte e cinco por cento serão destinados aos
seus Municípios, na forma da lei a que se
refere o mencionado inciso."

"Art. 167 .

---------- --------- -~~~
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...............................................................
§ 6º É facultado aos Estados e ao Dis

trito Federal vincular a fundo estadual de fo
mento à cultura até cinco décimos por cento
de sua receita tributária líquida, para o fi
nanciamento de programas e projetos cultu
rais, vedada a aplicação desses recursos no
pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos
sociais;

11- serviço da dívida;
III - qualquer outra despesa corrente

não vinculada diretamente aos investimen
tos ou ações apoiados."

Art. 2º Os artigos do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias a seguir
enumerados passam a vigorar com as se
guintes alterações:

"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 no referido pe
ríodo, seus adicionais e respectivos acrésci
mos legais.

§ 1º O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municí
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-

........ ~ .. ,;. " .

"Art. 170 ..

"Art. 195.

VI - defesa do meio ambiente, inclusi
ve mediante tratamento diferenciado confor
me o impacto ambiental dos produtos e ser
viços e de seus processos de elaboração e
prestação;

IV - do importador de bens ou serviços
do exterior, ou de quem a lei a ele equipa
rar.

IV ~ a vinculação de receita de impos- xa renda, podendo ser financiado e realiza-
tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas do por meio de convênio com os Estados, o
a repartição do produto da arrecadação dos Distrito Federal e os Municípios, na forma
impostos a que se referem os arts. 158 e da lei complementar."
159 a destinação de recursos para as "Art. 204. .. .
açõ~s e serviços públicos de saúde, parà ..
manutenção e desenvolvimento do ensino e Parágrafo único. É facultado aos Esta-
para realização de. atividades da administra- dos e ao Distrito Federal vincular a progra-
ção tributária, como determinado, respecti- ma de apoio à inclusão e promoção social
vamente, pelos arts. 37, XXII, 198, § 2º e até cinco décimos por cento de sua receita
212, e a prestação de garantias às opera- tributária líquida, vedada a aplicação desses
ções de crédito por antecipação de receita, recursos no pagamento de:
previstas no art. 165, § 8º, bem como o dis- I _ despesas com pessoal e encargos
posto no § 4º deste artigo; sociais;

.............................................................. 11 - serviço da dívida;

Ifi - qualquer outra despesa corrente
não vinculada diretamente aos investimen
tos ou ações apoiados."

"Art. 216 .

§ 12. A lei definirá os setores de ativi
dade econômica para os quais as contribui
ções incidentes na forma dos incisos I, b, e
IV do caput, serão não-cumulativas.

§ 13. Aplica-se o disposto no parágrafo
anterior inclusive na hipótese de substitui
ção gradual, total ou parcial, da contribuição
incidente na forma do inciso I, a, pela inci
dente sobre a receita ou o faturamento.

§ 14. Na hipótese do § 9º, a alíquota da
contribuição de que trata o inciso I, c, deste ar
tigo, aplicável ao lucro das instituições financei
ras, não poderá ser inferior à maior das alíquo
tas previstas para as entidades a elas equipa
radas e para as demais empresas."

"Art. 203 .

Parágrafo único. A União instituirá pro
grama de renda mínima destinado a asse
gurar a subsistência das pessoas e das fa
mílias, priorizando-se inicialmente as de bai-
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nações a que se referem o art. 159, I, c e d,
da Constituição.

"Art. 82 .

§ 1º Para o financiamento dos Fundos
Estaduais e Distrital, poderá ser criado adi
cionai de até dois pontos percentuais na alí
quota do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços - ICMS, sobre os pro
dutos e serviços supérfluos e nas condições
definidos na lei complementar de que trata o
art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se
aplicando, sobre este percentual, o disposto
no art. 158, IV, da Constituição.

§ 3º Os adicionais criados pelos Esta
dos e pelo Distrito Federal até a data da pro
mulgação desta Emenda, naquilo em que es
tiverem em desacordo com o previsto nesta
Emenda, na Emenda nº 31 , de 14 de dezem
bro de 2000, ou na lei complementar de que
trata o § 1º, terão vigência, no máximo, até o
prazo previsto no art. 79 deste Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias."

"Art. 83. Lei federal definirá os produ"
tos e serviços supérfluos a que se referem
os arts. 80, 11, e 82, § 2º."

Art. 3º Ficam acrescentados os se
guintes artigos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias:

"Art. 90. A transição do imposto de que
trata o art. 155,11, da Constituição, para a
forma definida nesta Emenda, observará o
seguinte:

I - fica permitida a manutenção dos in
centivos e benefícios fiscais e financeiros,
vinculados ao imposto, autorizados por con
vênio, nos termos da Lei Complementar nº
24, de 7 de janeiro de 1975, e os autoriza
dos ou concedidos por lei ou decreto esta
dual ou distrital, destinados ao fomento in
dustrial, agropecuário e aqueles vinculados
à estrutura portuária, à cultura, ao esporte, a
programas sociais, ao investimento em in
fra-estrutura rodoviária e em programa habi
tacional, concedidos, inclusive em caráter
individual, até 30 de setembro de 2003, ain
da que sob condição e por prazo cedo, ob
servado o seguinte:

a) aqueles autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975, por prazo certo e em
função de determinadas condições, terão
seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;

b) os demais benefícios ou incentivos
autorizados por convênio, nos termos da Lei
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de
1975, poderão ter seu prazo de fruição man
tido pelo órgão colegiado de que trata o art.
155, § 2º, XII, g, pelo prazo máximo de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüen
te ao da promulgação desta Emenda;

c) os autorizados por meio de lei ou
decreto estadual ou distrital, destinados ao
fomento industrial, agropecuário e aqueles
vinculados à estrutura portuária, a cultura,
ao esporte, a programas sociais, ao investi
mento em infra-estrutura rodoviária e em
programa habitacional, não poderão ser
prorrogados e terão seu prazo de fruição
mantido conforme o ato concessório, não
podendo ultrapassar o período de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüen
te ao da promulgação da presente Emenda;

d) os Estados e Distrito Federal terão
90 (noventa) dias após a promulgação desta
Emenda para publicar nos seus respectivos
Diários Oficiais todos os atos concessórios
relativos à alínea c, ou sua referência, quan
do já publicados;

e) em 60 (sessenta) dias da publica
ção prevista na alínea d, os Estados e o
Distrito Federal deverão efetuar o registro e
o depósito da documentação comprobatória
dos atos de concessão, para arquivamento
junto ao órgão colegiado previsto no art.
155, § 2º, XII, g;

f) verificada, pelo órgão colegiado pre
visto no art. 155, § 2º, XII, g, a manutenção
indevida do incentivo ou benefício, deverá
ser feita comunicação ao órgão previsto no
art. 155, § 2º, XII, m, para instauração do
respectivo processo administrativo;

g) os incentivos ou benefícios não en
quadrados nas hipóteses do caput deste in
ciso ou os não publicados no prazo de que
trata a alínea d ficam extintos após 180
(cento e oitenta) dias da promulgação da
presente Emenda;
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II - para efeito de aplicação do.disposto
no art. 155, § 2Q, IV, b, da Constituição, para
vigência nos quatro primeiros exercícios da
exigência do imposto na forma dada por esta
Emenda, as alíquotas de referência deverão
ser fixadas de forma a manter equilíbrio com o
sistema de partilha das alíquotas interestadua
is vigentes na data da promulgação desta
Emenda, e serão reduzidas, no decurso do
prazo de S13te anos a partir do primeiro dia do
quinto exercício da exigência do imposto, na
fOrma. e graduação previstas em lei comple
mentar, até.·que se estabeleça uma única alí
quota de referênciade quatro por cento;

111...;. fica vedada, a partir da promulga
ção da présenteEmênda, a concessão ou
prorrogaçã? de incentivos oU benefícios fis
cais ou financeiros relativamente ao imposto
de que trata o. art. 155,.. 11, da Constituição,
exceto a prorrogação, até a vigência da lei
complementar referida noinçiso IVdeste ar
tigo,.de in~entivosoube~efíciosfiscais con
cedidos para atendimento das disposições
doad.170, IX, e 179, da Constituição, e a
concessão. ou prorrogação .• por convênio,
no~ termos. da Lei COmplementar nQ24, de
7 de janeiro de 197$, .considerando-se extin
tOS,na data da prorllulgação .da presente
Emenda,quaisquer ?utros incenti~6s e be
nefícios fiscais ou financ~iros.concedidos a
partir de 30 de setembro de 2003;

IV - IeicompleTéritarprêvista .no art.
155, ••~.2Q,XII,disporá sobre o regime de
transiQão referido neste artigo, podendo cri
ar fundos ou outros mecanismos necessári
os à sua consecução,· e, observado o que
deter~in~mos inci~o~I~III, a vigência dos
incentivos e benefícios fiscais e financeiros
e ~ .. aplica~i1idade das regras em vigor à
época das respectivas concessões;

V - lei estadual poderá estabelecer
adicional de até cinco pontos percentuais
nas alíqUOtas definidas nos termos do art.
155, § 2Q, IV e V, a, da Constituição, obser
vadó o seguinte:

a) o ádicibnal poderá ser estabelecido
par'~, nom~ximo; quatro mercadorias e ser
viços, que tenham, n~ data da promulgação
desta· Emend~,. alíquotas superiores às que
vierem a serdefinidas;

b} a .~I íguota da mercadoria, bem ou
serviço, acrescida do respectivo adicional,

não poderá ser superior à vigente na data
da promulgação desta Emenda;

c) o adicional estabelecido poderá vigo
rar pelo prazo de três anos, contados do início
da exigência do imposto na forma desta
Emenda, devendo ser reduzido, após o referi
doprazo,.em, pelo menos, um ponto percen
tual ao ano, até a sua completa extinção.

VI - para efe;ito do disposto no art.
155, § 2Q, XIII, d, da Constituição, o órgão
colegiado de que trata0 inciso XII, g, do
mesmo parágrafo, poderá estabelecer um
sistema de tn:tnsição, definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Exe
cutivos dos Estados e do Distrito Federal.

VH - lei complementar poderá permitir
a manutenção das exigências previstas na
legislação estadual, vigentes na data da
promulgação. desta Emenda, estabelecidas
como condição à aplicação do diferimento
do lançamento e pagamento do imposto.

§ 1QAs normas concessivas de benefí
cios ou incentivos fiscais ou· financeiros a
que se refereest~arti?o não poderão con
templar novos beneficiários a partir da pro
mulgação desta Emenda.

§ 2QPelo prazqde.até três anos, con
tados da datadepu~lipaçãodesta Emenda,
os Estados· e o Distrit9 Federal poderão, a
seu critério, destinar até cinco décimos por
cento da receita líquida do Imposto sobre
Circulação de Merça~oriase Serviços 
ICMS à manutenção d~s incentivos e bene
fícios concedidos a. programas. e projetos
culturais e progralTla$d~ Inclusão social, cri
ados até essa data, r~$peitado o limite de
cinco por cento dolGMS a recolher pelo
contribuinte.

§ 3QEnquanto não viger a lei comple
mentar prevista no inciso 11, a partir do pri
meiro dia do quihtoexercício da exigência
do imposto, as alíquotas de referência serão
reduzidas., a cada ano, de um ponto percen
tual, sendo dois no último ano, no caso da
maior a/íquotade referência, e de meio pon
to percentual, .no caso da menor alíquota de
referencia, até quese estabeleça uma única
alíquota de referência de quatro por cento.

§ 4QEnquanto não se estabelecer uma
alíquota interestadual úhica de referência de
quatro por cento, a que se refere o inciso 11,

I I
, ,
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o imposto de que trata o art. 155, 11, nas
operações com energia elétrica e petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos
e gasosos dele derivados, caberá integral
mente ao estado de localização do destina
tário, aplicando-se as regras previstas no
art. 155, § 2º, VI, e e g, XII, b e n e XIII, e,
da Constituição.

§ 5º Findo o período a que se refere o §
4º, caberá ao Senado Federal definir as alí
quotas de referência dos produtos nele men
cionados, observado o limite do inciso 11."

"Art. 91. O prazo previsto no caput do
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias fica prorrogado até 31
de dezembro de 2007.

§ 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.

§ 2º Até a data referida no caput deste
artigo, a alíquota da contribuição de que tra
ta o art. 84 deste Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias será de trinta e oito
centésimos por cento."

"Art. 92. Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o parágrafo úni
co do art. 158, da Constituição, permane
cem aplicáveis os critérios de distribuição
dos recursos referidos no dispositivo consti
tucional vigente até a data da promulgação
desta Emenda.

Parágrafo único. A transição para os
novos critérios ocorrerá no prazo mínimo de
seis anos, de tal sorte que nenhum municí
pio sofra perdas em relação ao valor das re
ceitas a que fazia jus anteriormente."

"Art. 93. A União entregará aos Esta
dos e ao Distrito Federal o montante defini
do em lei complementar, de acordo com cri
térios, prazos e condições nela determina
dos, podendo considerar as exportações
para o exterior de produtos primários e
semi-elaborados, a relação entre as expor
tações e as importações, os créditos decor
rentes de aquisições destinadas ao ativo
permanente e a efetiva manutenção e apro
veitamento do crédito do imposto a que se
refere o art. 155, § 2º, X, a.

§ 1º Do montante de recursos que cabe
a cada estado, setenta e cinco por cento per-

tencem ao próprio estado, e vinte e cinco por
cento, aos seus municípios, distribuídos se
gundo os critérios a que se refere o art. 158,
parágrafo único, da Constituição.

§ 2º A entrega de recursos prevista
neste artigo perdurará, conforme definido
em lei complementar, até que o imposto a
que se refere o art. 155, 11, tenha o produto
de sua arrecadação destinado predominan
temente, em proporção não inferior a oitenta
por cento, ao estado onde ocorrer o consu
mo das mercadorias, bens ou serviços.

§ 3º Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o caput, em
substituição ao sistema de entrega de recur
sos nele previsto, permanecerá vigente o
sistema de entrega de recursos previsto no
art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87,
de 13 de setembro de 1996, com a redação
dada pela Lei Complementar nº 115, de 26
de dezembro de 2002.

§ 4º Os Estados e o Distrito Federal
deverão apresentar à União, nos termos das
instruções baixadas pelo Ministério da Fa
zenda, as informações relativas ao imposto
de que trata o art. 155, 11, declaradas pelos
contribuintes que realizarem operações ou
prestações com destino ao exterior."

§ 5º A lei complementar estabelecerá um
sistema de ressarcimento das eventuais redu
ções da arrecadação dos Estados e do Distrito
Federal do imposto de que trata o art. 155, 11
da Constituição, definindo montante e critérios
de entrega de recursos, decorrentes das alte
rações introduzidas por esta Emenda.

§ 6º O Poder Executivo da União en
caminhará projeto de lei complementar de
que trata o parágrafo anterior no prazo de
90 dias da promulgação da presente Emen
da."

"Art. 94. A regra enunciada no art. 150,
111, c, da Constituição, não se aplica ao im
posto previsto no art. 155, 11, da Constitui
ção, nos dois primeiros anos de vigência da
lei complementar que o disciplinar."

"Art. 95. São acrescidos dez anos ao
prazo fixado no art. 4º deste Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias."

"Art. 96. A vigência do disposto no art.
159, 111 e § 4º, iniciará somente após a edi
ção da lei de que trata o referido inciso 111."

____ ~ ••-_. o • ... -- --- --
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"Art. 97. Enquanto não iniciar a exi
gência da contribuição de que trata o art.
149-8, os Municípios e o Distrito Federal
poderão continuar exigindo as taxas já ins
tituídas, que tenham como fato gerador a
utilização efetiva oU potencial dos serviços
de limpeza pública."

"Art. 98. O Poder Executivo, em até
60 dias contados dél data da promulgação
desta Emenda, encaminhará ao Congres
so Nacional projeto de lei, sob o regime
de urgênciél constitucional, que disciplina
rá os benefícios fiscais parél a capacita
ção do setor de tecnologia da informação,
que vigerão até 2019 nas condições que
estiverem em vigor no ato da aprovação
desta Emenda."

"Art.!19. Os regimes especiais de tribu
tação para microempresas e empresas de pe
queno porte próprios da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios cessarão
a partir da entrada em vigor do regime previs
to no art. 146, 111, d, da Constituição."

Art. 4º As alterações na redélção dos incisos 11,
IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII do § 2º do art. 155 da
Constituição, somente produzirão efeitos na data de
finida na lei complementar de que trata o inciso XII do
§ 2º do mesmo artigo, mantendo-se aplicáveis, até
então, as redações vigentes até a data da promulga
ção desta Emenda.

Art. 5º A redação do art. 155, X, a, na forma
desta Emenda, somente produzirá efeitos a partir
da edição da lei complementar de que trata o art. 93
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitó
rias.

Art. 6º Ressalvado o disposto nos arts. 4º e5º ,
esta Emenda entra em vigor em 1º de janeiro do ano
subseqüente ao de sua promulgação.

Art. 7º Ficam revogados:

1-o inciso I do art. 161 da Constituição e o inciso II
do § 3º do art. 84 doAto dasDisposições Constituciona
is Transitórias;

11 - a alínea b do inciso X e a alínea e do inciso
XII do § 2º e os §§4º e 5º do art. 155 da Constituição,
a partir da produção dos efeitos dos dispositivos a
que se refere o art. 4º.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Virgílio Guimarães, Relator.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO Nº 41-A, DE 2003, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "ALTERA O SISTEMA
TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E APENSADAS
(REFORMA TRIBUTÁRIA)

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº
41-A, de 2003, do Poder Executivo, que "altera o
Sistema Tributário Nacional e dá outras providên
cias", em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou, contra os votos dos Deputados Eduardo
Paes, Pedro Novais, Francisco Dornelles, Luiz
Carlos Hauly, Omar Serraglio, JUlio César. André
Zacharow, José Borba e André Luiz, a redação
para o segundo turno de discussão na conformida
de da redação do vencido, proposta pelo relator,
Deputado Virgílio Guimélrães.

Participaram da votação os Deputados André
Zacharow, Antonio Cambraia, Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Beto Albuquerque, CarHto Merss, Fran
cisco Dornelles, Gerson Gabrielli, Humberto Michifes,
Jorge Bittar, José Barba, José Mentor, José Priante,
Julio Semeghini, Luiz Carlos Hauly, Lupércio Ramos,
Miguel de SOUZél, Mussa Demes, Nelson Marquezelli,
Osmar Serraglio, Pedro Fernandes, Pedro Henrv Pe
dro Novais, Renélto Célsélgrélnde, SérgioMiranda, Vir
gílio Guimarães, Wéllter Feldman, Walter Pinheiro,
André Luiz, Bispo Rodrigues, Devanir Ribeiro, Eduar
do Paes, Julio Cesar, Philemon Rodrigues, Professor
Luizinho e Suely Campos.

sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Mussa OEunes, Presidente. - Deputado
Virgílio Guimarães, Relator.

PROJETO DE LEI N.º 1.667-A, DE 1999
(DoSr. Dr. Rosinha)

Institui a carta de fiança para loca
ção de imóvel residencial por servidores
civis e miJilaresda União; tendo parecer
da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, pela rejeição (rela
tor: Deputado. Cláudio Magrão).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

ApreCiação: .Proposição Sujeita à
ApredaçãoConclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11



Dispõe sobre o Arquivo Zootécnico
Nacional dos Animais Domésticos de in
teresse econômico e dá outras providên
cias; tendo parecer da Comissão de Agri
cultura e Política Rural, pela aprovação
(relator: Deputado. Zé Geraldo)

PROJETO DE lEI N2 2.063-A, DE 1999
(Do Sr. Silas Brasileiro)

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejei
tou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.667/1999, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Cláudio Ma
grão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sandro Mabel e Adauto Pereira - Vice-Presiden

tes, Daniel Almeida, Ora. Clair, Isaías Silvestre, José
Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picciani,
Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias,
Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vi
centinho, Washington Luiz, Alceu Collares, Ann Pon
tes, Antonio Nogueira, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Sandes Júnior e Welinton Fagundes.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência

I - Relatório

11 - Voto do Relator

O projeto de lei sob exame pretende criar uma
forma especial de carta de fiança que tornaria a União
interveniente e principal pagadora numa enorme
quantidade de contratos civis, acessórios aos contra
tos de locação, o que por si não recomendaria o aco
lhimento do projeto, uma vez que esse tipo de partici
pação não se coaduna com a posição da Administra
ção Pública no mundo jurídico, ainda mais quando se
trata de uma relação contratual tão propícia a gera
ção de pendências judiciais.

Por outro lado, a proposição apresenta inova
ções contrárias ao interesse dos locadores, quando
fixa o prazo de vinte dias antecipados para a adminis
tração eximir-se do compromisso assumido com o 10-

São estabelecidas regras para a matéria, do se
guinte teor:

a) fornecimento da carta pelo órgão responsá
vel pela unidade de pagamento do Sistema de Pesso
al Civil- SIPEC, ou do Ministério da Defesa, ao qual
esteja vinculado o servidor;

b) limite correspondente a trinta e cinco por cen
to da remuneração bruta e concessão de uma única
carta por servidor;

c) desconto mensal em folha de pagamento e
depósito direto na conta do beneficiário da carta de fi
ança;

d) possibilidade de ressarcimento à unidade pa
gadora dos custos operacionais decorrentes;

Dispõe ainda o projeto que com a disponibiliza
ção da carta de fiança "o servidor estará dispensado
de apresentar fiadores, durante o período que estiver
vinculado ao serviço público federal", devendo o ór
gão responsável pela emissão do documento comu
nicar ao proprietário do imóvel, vinte dias antes do
desligamento do servidor, a ocorrência da exclusão
deste do sistema de pagamento.

No prazo regimentalmente estabelecido para
tal, não foram apresentadas emendas à proposição.

É o relatório.

o Projeto de Lei nº 1.667, de 1999, propõe a cri
ação, no âmbito da União, da carta de fiança para lo
cação de irnóvel residencial por servidores civis ocu
pantes de cargos efetivos ou empregos permanentes
e servidores militares da administração pública fede
ral.
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Publicação do Parecer da Comissão de cador e, ainda, quando lhe cerceia o direito de decidir
Trabalho, de Administração e Serviço Publico sobre a forma de garantia mais adequada a seus inte

resses ao determinar que a apresentação da carta de
fiança desobriga o locatário de apresentar fiadores.

Sem embargo do óbice fundamental, relativo à
impropriedade de Poder Público intervir em negócios
realizados entre particulares, registre-se que além da
possibilidade de obtenção da fiança tradicional há ou
tras formas de garantias fiduciárias, como o seguro-fi
ança, de fácil obtenção, pelo que inexistem proble
mas inafastáveis que eventualmente poderiam justifi
car a interveniência da Administração Pública.

Por tratar de assunto relacionado com o servi
dor público, o projeto envolve questões pertinentes à
iniciativa de proposições da espécie, matéria sobre a
qual a Comissão competente deverá oportunamente
pronunciar-se.

Presentes estas considerações, manifesta
mo-nos pela REJEiÇÃO do Projeto de Lei 1.667, de
1999.

Sala das Reuniões, 22 de julho de 2003. 
Cláudio Magrão, Relator.



fi - Voto do Relator

O rebanho bovino nacional conta atualmente
com 157,5 milhões de cabeças, superado apenas
pelo da índia, com cerca de 320 milhões de animais.
A despeito dessa grande participação do Brasil no
contexto mundial, os índices de produtividade são
ainda muitos baixos, caracterizados por altas taxas
de mortalidade, baixas taxas de natalidade e uma
taxa de desfrute de 15%. Na Argentina e nos Estados
Unidos, esta alcança 24,2% e 32% respectivamente.

A produtividade média brasileira está hoje em
30 kglhalano de carne, e poderá ser duplicada ou tri
plicada se forem largamente utilizadas tecnologias já
disponíveis.

Por isso é que julgamos necessária a aprovação
do projeto de lei analisado, que institui o Arquivo Zoo
técnico Nacional dos Animais domésticos de interes
se econômico, vez que sérvirá de suporte aos estu
dos e pesquisas aplicados no melhoramento genético
do rebanho. Contribuirá, também, para preservar o
histórico do desempenho dós rebanhos, que permitirá
avaliar sua evolução e buscar sua éficiência.

No Brasil já existe o Arquivo Zootécnico Nacio
nal de Gado de Leite (AZN-GL), cuja estrutura está
orientada para atender às recomendações do ICAR
(lnernacional Committee for Animal Recording). A
Embrapa é a instituição depositária do Arquivo.

A organização do AZN éfutidamental para a futu
ra integração do Brasil ao Interbull (International Buli
Evaluation Service), subcomitê do ICAR, responsável
pela.s avaliações genéticas internacionais de animais.
Estas informações são um complemento para as avali
ações genéticas realizadas no Brasil e implicam maior
precisão e potencia.l de retortio ao investimento dos cri
adores na melhoria genética de.seus rebanhos.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 2.063, de 1999, do Deputado SILAS
BRASILEIRO.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2003. - Depu
tado Zé Geraldo, Relator.

I - Relatório

Com o presente projeto de lei, o nobre Deputa
do SILAS BRASILEIRO intenta instituir o Arquivo Zo
otécnico Nacional,. que será organizado por raça de
animal doméstico de interesse econômico e será
constituído em Cadastro Genealógico Nacional, Ca
dastro de Classificação por Tipo, Cadastro de De
sempenho Produtivo e Cadastro de Desempenho
Funcional.

De acordo com a proposta, a manutenção dos
Arquivos Zootécniços Nacionais será delegada às
instituições que já mantêm os serviços de registro ge
nealógico no BrasiL

Estabelece, ainda, que o Poder Executivo pode
rá delegar a manutenção do Arquivo Zootécnico Naci
onal a entidade privada, desde que devidamente re
gistrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Prevê que os serviços necessários à geração
das informações dê manutenção do Arquivo Zootéc
nico Nacional serão realizados por Entidade Nacional
ou por Entidade Estadual.

Os animais importados terão seus registros ge
nealógicos nacionalizados quando atenderem ao que
determina0 Regulamento do Serviço de Registro Ge
nealógico.

O projeto estabelece penalidades aos que come
terem infrações contra o Arquivo Zootécnico Nacional.
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Despacho: Às Comissão de: Agricultura A proposição foi distribuída às Comissões de
e Política Rural Constituição e Justiça e de Agricultura e Política Rural e de Constituição e Justiça
Redação (Art. 54) de Redação (art. 54), para apreciação, na forma do

Apreciação: Proposição sujeita à art. 24,11, do Regimento Interno.
Nos termos do art. 119, I e § 12, do Regimento

apreciação conclusiva pelas Comissões - Interno, o Sr. Presidente determinou a abertura - e di-

Art. 24, II vulgação na Ordem doDia das Comissões - de prazo
Publicação do Parecer da Comissão de Agricul- para apresentação de emendas. Findo este, não fo-
turae Política Rural ram apresentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

Justificando, o autor salienta: "O Arquivo Zoo
técnico Nacional de Animais Domésticos de interes
se econômico, aí considerados os asininos, bovinos,
bubalinos, eqüinos, suínos, ovinos e caprinos, cria
do pelo presente projeto de lei em substituição ao
registro genealógico de animais já existente, será o
principal instrumento da melhoria genética e econô
mica na agropecuária brasileira. Apesar de os ga
nhos propiciados pelo registro genealógico tenham
sido significativos, a legislação que disciplina essa
atividade, a Lei nQ 4.716, de 29 de maio de 1965,
tornou"se limitante, prejudicando o seu pleno desen
volvimento".



11 - Voto do Relator

Nos termos regimentais, compete a este órgão
manifestar-se quanto à constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, do projeto de lei em epígrafe.

Assim fazendo, deve-se consignar que estão
satisfeitos os mandamentos dos artigos 22, I e 61 da
Lei Maior, não ocorrendo, pois, vício constitucional.
Lado outro, a proposta não contraria Princípio Geral
de Direito, de onde decorre a juridicidade de seus
dispositivos.

Outrossim, no que tange à técnica legislativa e
redacional, o PL in comento deve ser emendado para
se conformar com o prescrito pela Lei Complementar
n.º 95, de 26 de fevereiro de 1998, que disciplina o
processo de elaboração das leis.

Face ao exposto, voto pela constitucionalidade,
jurdicidade, regimentalidade e boa técnica redacional
e legislativa do Projeto de Lei n.º 3.220, de 2000, com
a emenda em anexo

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2003. 
Deputado João Paulo Gomes da Silva, Relator.

PROJETO DE LEI N.º 3.220-8, DE 2000
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981, tendo pareceres: da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção (relator: Deputado Ronaldo Vascon
cellos); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va, com emenda (relator: Deputado João
Paulo Gomes da Silva).

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, meio Ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Artigo 54 do RI.)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 II
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111 - Parecer da Comissão tal nos estabelecimentos públicos ou privados sujei-
A Comissão de Agricultura e Política Rural, em tos à obtenção prévia dessa licença de funcionamen-

reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime- to do órgão estadual competente, integrante do Siste-
mente do Projeto de Lei nº 2.063/1999, nos termos do ma Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e do Insti-
Parecer do Relator, Deputado Zé Gerardo. tuto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Renováveis -IBAMA, em caráter supletivo.
Waldemir Moka - Presidente, Silas Brasileiro e Nesse sentido, a proposição estatui que deve-

Abelardo Lupion _ Vice-Presidentes, Adão Pretto, rão ser afixados em localvisível pelo público a licença
Assis Miguel do Couto, B. Sá, Benedito de lira, Car- de instalação, durante toda a fase de implantação e,
los Dunga, Cezar Silvestri, Confúcio Moura, Elimar finda essa, a licença de operação.
Máximo Damasceno, Érico Ribeiro, Francisco Turra, Aduz, mais, que os estabelecimentos e atividades
Helenildo Ribeiro, José Carlos Elias, Josias Gomes, sujeitos a Estudo Prévio de Impacto Ambiental- EIA-
Josué Bengtson, Kátia Abreu, Leandro Vilela, Leo- como requisito para obter a licença prévia, ficam obriga-
nardo Monteiro, Leonardo Vilela, Luci Choinacki, Luis dos a incluir nas placas, a que se refere o parágrafo an-
Carlos Heinze, Moacir Micheletto, Nelson Marquezel- terior deste parecer, a data da aprovação do ElA.
li, Odair, Odílio Balbinotti, Orlando Desconsi, Renato A proposição foi submetida à Comissão de De-
Casagrande, Roberto Balestra, Roberto Pessoa, Ro- fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, para
mel Anizio, Ronaldo Caiado, Welinton Fagundes, Zé manifestação sobre o mérito, e a esta Comissão de
Gerardo, Zé Lima, Adauto Pereira, Fábio Souto, Hele- Constituição e Justiça e de Redação para juízo de
no Silva, José Múcio Monteiro, Jovino Cândido, Mar- constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e
celino Fraga, Mário Heringer, Nelson Meurer, Pedro de técnica legislativa e redacional, fase em que ora se
Chaves, Rubens Otoni e Vignatti. encontram.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. - Na Comissão de Mérito não recebeu emenda,
Deputado Waldemir Moka, Presidente. terminando por ser aprovada.

Posteriormente, com o final da legislatura a pro
posição foi arquivada, tendo retomado o seu curso
em 14/5/2003, a requerimento de seu autor, deferido
pelo Presidente desta Casa.

É o relatório

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

O Projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Luiz Bittencourt, tem por objetivo dar publi
cidade às informações sobre o licenciamento ambien-
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EMENDA

Art. 1º O art. 2º do projeto passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 2º O art. 10 da Lei n.º 6.938, de
31 de agosto de 1981, passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos 5º e 6º:

"Art. 10(...)
(...)
§5º Os estabelecimentos e atividades

privados ou públicos sujeitos ao disposto no
caput devem afixar placa, em dimensões e
local que assegurem a visibilidade pelo pú
blico em geral, da qual constem data de
emissão e prazo:

I - da licença de instalação, durante
toda a fase de implantação;

11 - da licença de operação, depois da
fase de implantação.

§6º No caso de estabelecimentos e ati
vidades dos quais se exige Estudo Prévio
de Impacto Ambiental- ElA -, como requisi
to para a licença prévia, a data de aprova
ção do ElA pelo órgão competente constará
também das placas afixadas na forma dos
incisos I e 11. ( NR )"

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2003. - Depu
tado João Paulo Gomes da Silva, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, com emenda (apresentada pelo Relator),
do Projeto de Lei nº 3.220-N2000, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado João Paulo Gomes da Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, André de Paula,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa,
Colbert Martins, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, João Campos, João Paulo Gomes da Silva,
José Eduardo Cardozo, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Rands, Mendonça Prado, Paulo Magalhães,
Paulo Pimenta, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra Ro
sado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente
Arruda, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Zenaldo Coutinho, Átila Lira, Bispo Wander
vai, Coriolano Sales, Gonzaga Patriota, Luiz Antonio

Fleury, Luiz Couto, Manato, Mauro Benevides, Odair,
Paulo Afonso, Ricardo Barros, Rogério Teófilo, Wel
lington Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N2 3.658-A, DE 2000
(Do Sr. Luciano Castro)

Altera o art. 52 da Lei n2 9.277, de 10
de maio de 1996; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação (relator:
Deputado. José Múcio Monteiro).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho,
de Administração e Serviço Público Viação e
Transportes Finanças e Tributação (Art. 54)
Constituição e Justiça e de Hedação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O projeto de lei sob exame tem por escopo limitar o
repasse de recursos financeiros da União aos entes fe
derados para aplicação em rodovias ou portos federais
cuja administração e exploração tenha sido a eles dele
gada. Para tanto, faz acrescentar parágrafo ao art. 5º da
Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996, que "autoriza a
União a delegar aos Municípios, Estados da federação e
ao Distrito Federal a administração e exploração de ro
dovias e portos federais'. O parágrafo a ser acrescido fi
xaria o limite máximo para aporte de recursos da União
em sessenta por cento das despesas previstas no plano
de aplicação da rodovia ou porto objeto de delegação.

Pretende o autor, mediante tal providência, exi
gir maior grau de comprometimento financeiro por
parte dos Estados e Municípios, em benefício dos
usuários das rodovias e portos federais colocados
sob gestão daqueles entes.

A proposição foi distribuída a esta Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, que
deve manifestar-se sobre seu mérito. Tendo sido
cumprido o prazo regimental. para apresentação de
emendas, nenhuma foi oferecida.

11 - Voto do Relator

A Lei nº 9.277, de 1996, constituiu importante
marco na modernização dos serviços públicos no
Brasil, ao estimular a adoção de práticas descentrali-
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zadoras com respeito à administração e exploração
de rodovias e portos federais. Os entes federados
servidos pelas rodovias ou trechos de rodovias bem
como pelos portos federais têm efetivamente todo in
teresse em bem gerir o patrimônio da União, estando
também mais aptos a rapidamente tomar providênci
as que se façam necessárias para preservar e apri
morar a.s condições operacionais da infra-estrutura
viária ou portuária. posta sob sua responsabilidade.

Entretanto, é preciso cuidar para que os saluta
res instrumentos instituídos pela referida lei não se
jam desvirtuados pelo mau uso das faculdades nela
contidas. Não se pode permitir que autoridades esta
duais ou municipais busquem apenas obter os divi
dendos políticos decorrentes da delegação, sem em
preender um verdadeiro esforço para bem gerir o pa
trimônio posto sob seus cuidados.

A permissão contida no art. 5º da norma legal,
admitindo a destinação de recursos federais para as
rodovias ou portos sob delegação, não exclui o com
promisso do ente federado delegatário em também
aportar recursos próprios, na medida de sua capacida
de financeira, em benefício da população local. A pro
posição sob exame busca explicitar essa obrigação,
acrescentando parágrafo àquele dispositivo de forma
a limitar a participação financeira da União a sessenta
por cento dos recursos previstos no plano de aplica
ção. Como decorrência dessa limitação,tornar-se-á in
dispensável a contrapartida financeira do ente delega
tário. Essa contrapartida não trará necessariamente
ônus adicionais para os Estados ou Municípios pois,
de acordo com o art. 3º da própria Lei nº 9.277, de
1996, é admitida a cobrança de pedágio ou de tarifa
portuária para gerar receita a ser empregada em me
lhoramentos da rodovia ou porto sob delegação.

Assim, por considerar recomendável a limitação
proposta, manifesto-me favorável à aprovação do
Projeto de Lei nº 3.658, de 2000.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. - Depu
tado José Múcio Monteiro, Relator.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
3.658/2000, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado José Múcio Monteiro.

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 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 N!! 4.343-B, DE 2001
(Do Sr. Mário Assad Júnior)

Altera a lei n!! 9.883, de 7 de dezem
bro de 1999, estabelecendo normas para
a nomeação do Diretor-Geral da Agência
Brasileira de Inteligência - ABIN e impon
do restrições ao ocupante do cargo de
Diretor-Geral da Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN que for exonerado;
tendo pareceres: da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação (relator: Deputado.
PEDRO HENRY); e da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, pela
aprovação, com emenda (relator: Deputa
do Antonio Carlos Pannunzio).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional; 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 Relações
Exteriores e de Defesa Nacional

I - Relatório

O Projeto de Lei nº. 4.343/2001 pretende alterar
a redação da Lei nº. 9.883/1999, incluindo dois arti
gos que disciplinam, respectivamente, a seleção à
ocupação do cargo de Diretor-Geral da ABIN, e o im
pedimento do ex-diretor de prestar, durante os doze
meses seguintes ao ato de exoneração do cargo e
sob pena de sujeitar-se às sanções previstas para o
crime de prática de advocacia administrativa, qual
quer tipo de serviço a empresa privada com atuação
em atividades econômicas, financeiras, tributárias,
comerciais, de segurança ou de inteligência, que en
volvam interesses do Estado e da sociedade.

No primeiro caso, a proposição exclui da possi
bílídade de exercer o cargo de Diretor-Geral da ABIN
quem tenha antecedentes criminais por ofensa a dire
ito ou garantia constitucional, ou tenha participado,



EMENDA DO RELATOR

"Art. 8º-A. Evedado o exercício do car
go de Diretor-Geral da Agência Brasileira de

o art. 8º-A, proposto pelo Projeto de Lei nº.
4.343/2001 passa a ter a seguinte redação:

o Projeto de Lei nº. 4.343/2001 foi distribuído a
esta Comissão Permanente por tratar de assunto re
lacionado com atividades de informação e contra-in
formação, nos termos em que dispõe a alínea "j", do
inciso XI, do art. 32, do RICD.

Concordamos com a argumentação. exposta
pelo Autor no que se refere à necessidade de criação
de um período de impedimento, dentro do qual esta
ria vedado aos ex-diretores·gerais da ABIN a atuação
em empresas privadas cojas atiVidades pudessem vir
a se beneficiar de informações privilegiadas de posse
do novo integrante,

Concordamos também com a inclusão de mani
festação expressa no texto legal de que a conduta cri
minal anterior é critériode impedimento absoluto para
o exercício dafunção de Diretor-Geral da ABIN. Ra
zões óbvias não recomendam que pessoas já envol
vidas com atividades criminosas tenham acesso a in
formações, de tal forma sensíveis para a sociedade e
para o Estado, que o seu conhecimento somente é
permitido às autqridades mais estreitamente relacio
nadas com o Presidente da República.

Discordamos, no entanto, da. pretensão do Autor
em considerar como impedimento para o exercício do
cargo a recente atuação em empresas privadas, nas
condições descritas •na proposiç&o.. Entendemos que
esta seria urna vedação exorbitante, que dificultaria des
necessariamente 0.ace!>so~este· importante cargo de ci
dadãos provenientes da. iniciativ~ privada, limitando, as
sim, as possibilidades de. escolha de candidatos possui
dores da competência .e da experiênéia necessárias à
ocupação do cargo. A rigor,.essa restrição se refletiria em
privilégio injustificado aos servidores públicos, a única
categoria que restêflriadisp()nível para assumir o cargo de
Diretor-Geral daABIN.~ó intuito ~eaperfeiçoar a iniciati
va neste aspecto específico, apresentamos emenda
anexa que exclui a disposição 00 textoproposto.

Do exposto, e por entenderlT)osque a proposi
ção se constitui ern aperfeivoamentooportuno e con
veniente para o prdenamynto jurídicofeÔleral, somos
pela Aprovação do Projeto de Lei nº. 4.343/2001 , com
a emenda anexa.

Sala daComissão, - 8 de julho de 2003. - Depu
tado Antonio Carlos Panflunzio, Relator.
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como sócio ou acionista, de empresa privada com 1\ - Voto do Relator
atuação em atividades econômicas, financeiras, tri
butárias, comerciais, de segurança ou de inteligência,
que envolvam interesses do Estado e da sociedade.

No segundo caso, no intuito de compensar a
restrição temporária imposta aos ex-diretores, a pro
posiçãú lhes concede as alternativas de continuar
prestando serviços à ABIN, durante o período de im
pedimento,com remuneraçãoequivalente à do cargo
de Diretor-Geral, ou, decidindo-se pelo seu afasta
mento da agência. de perceber, também durante o
período de impedimento, indenização mensal no va
lor igual à metade da remuneração devida ao cargo
de Diretor-Geral.

Em sua justificação, o Autor manifesta o seu en
tendimentode que o acesso a informações sensíveis,
como as de que dispõem os ex-diretores da ABINao
deixarem o órgão, são de alto valor econômico para
empreSas privadas que atuem em áreas específicas
comoeconoinia, tributação, finanças, comércio, se
gurança ou inteligência industrial, abrindo-lhes as ex
pectatiVas dos imensos lucros decorrentes de uma
concorrência viciada, Inconformado com esta indeco
rosa possibilidade de desvio de informações privilegi
adas, não.previstélna legíslação vigente, o Autor fun
damenta-s.eemdi$posições constantes da Constitui
ção Federal (a respeito dos impedimentos a que es·
tão sujeitosDeputados e Senadores durante o exercíc
cio do mandato) e daLei que institui o Conselho Naci
onal de Política E~ergética e a Agência Nacional. de
Petróleo (are,Speito da "qua.rentena" a que estão su
jeitos os ex-diret()rl3s da ANP), para alterar a redação
da Lei nº. 9.883/1999. O Autor também discorda da
omi59ão da I~Qisla?ãovigente a respeito deincompa
tibilidades funcionais que não recomendem a indica
çãoparaa ocopaç~odocargó Diretor-Geral da ABIN,
emespecial,as refere~tesao histórico de conduta cri
min?sa, ~ àatua.çã? anterior em empresa privada que
poderia vir a se~beneficiada pelas informações privi
legiadas decorrentes dos laços remanescentes com o
ex-integrant~~eseusquadro$.

Aproposiç~ofoi distribuída à apreciação da Co
missão de. Tra,balho,.de Administração e Serviço PÚ
blico, daComissãqde Relaçõ~sExteriores e de Defe
sa Nacional, e da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos termos em que dispõem os arts.
24, inciso 11,...e54, .do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados (RUJO).

Esgotado ?prazo regimental, aproposição não
recebeU emençJas nesta Comissão Permanente,.

É o Relatório.
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Inteligência por quem tenha sido condena
do, com sentença transitada em julgado, por
ofensa a direito ou garantia fundamental,
prevista no texto constitucional."

Sala da Comissão, 8 de julho de 2003. - Deputa
do Antonio Carlos Pannunzio, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, com emenda, o Projeto de Lei nº
4.343/2001 , nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Zulaiê Cobra - Presidenta, João Castelo, Francis

co Rodrigues e Maninha - Vice-Presidentes, Alberto
Fraga, Arnon Bezerra, Augusto Nardes, Colombo, Co
ronel Alves, Enéas, Feu Rosa, Francisco Dornelles, He
leno Silva, Inácio Arruda, Ivan Ranzolin, Jair Bolsonaro,
João Almeida, José Thomaz Nonô, Leonardo Mattos,
Lincoln Portela, Lindberg Farias, Luciana Genro, Mar
cos de Jesus, Marcus Vicente, Nilson Mourão, Vadão
Gomes, Vittorio Medioli, André de Paula, Arlindo China
glía, Aroldo Cedraz, Babá, Celso Russomanno, Edison
Andrino, Gonzaga Mata, João Correia, Luiz Carlos Ha
uly e Pastor Frankembergen.

Plenário Franco Montoro, em 10 de setembro de
2003. - Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.

PROJETO DE LEI Nº 4.878-A, DE 2001
(Do Sr. Átila Lins)

Altera a Redação do art. 41 da Lei nº
8.443, de 16 de julho de 1992; tendo pare
cer da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela aprova
ção (relator: Deputado. Luciano Castro).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço 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

1- Relatório

O nobre Deputado Átila Lins apresentou o Proje
to de Lei n.º 4.878/01 cujo propósito é acrescentar às
competências detidas pelo Tribunal de Contas da
União, por força da Lei n.º 8.443, de 16 de julho de
1992, a de realizar o controle interno prévio da gestão

de recursos, na forma do inciso Vedo § 3.º que pre
tende sejam introduzidos na referida lei em seu art.
41.

De acordo com a proposição, os contratos, con
vênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congê
neres, cujo valor uttrapasse a R$ 50.000.000,00 estari
am sujeitos ao controle prévio do TCU durante as eta
pas que precederem sua celebração com órgãos da
União. Diretamente, ou com apoio do controle interno,
os atos e procedimentos técnicos e operacionais ado
tados pelo órgão ou entidade responsável pela gestão
dos recursos a repassar seriam fiscalizados previa
mente ao seu comprometimento e aplicação.

O projeto ressalva expressamente que a reali
zação de controle prévio não exime os responsáveis
da prestação de contas pela sua gestão nos termos
do arts. 6.º e 7.º da Lei.

No prazo regulamentarmente estabelecido para
tal não foram oferecidas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto apresentado tem o mérito de determi
nar a adoção de procedimentos preventivos que, infe
lizmente, se demonstram necessários ante os inúme
ros casos de irregularidades e ilegalidades cometidas
na aplicação de recursos, pois consumado o desvio
do dinheiro público, sua recuperação é extremamente
difícil, quando não impossível.

Desta forma, certamente haverá aplicação mais
eficiente de recursos e o próprio trabalho de fiscaliza
ção e controle será otimizado com benefícios eviden
tes para a sociedade.

Estes os aspectos positivos do PL n.º 4.878/01
que nos levam a manifestarrmo-nos pela sua
APROVAÇÃO.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2003. - Depu
tado Luciano Castro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
4.878/2001, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Luciano Castro.

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,

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



EMENDAN2 1

Acrescente-se ao parágrafo único que o art. 1º
do projeto acresce ao art. 7º da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, após o termo "concessionária", a
expressão "ou permissionária".

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

111 - Parecer da Comissão

A ComiSsão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou
unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei nº
5.945/2001, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Medeiros.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 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.

EMENDA ADITIVA N2 1

Acrescente-se ao parágrafo único que o art. 1º
do projeto acresce ao art. 7º da Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, após o termo "concessionária", a
expressão "ou permissionária".

Sala da Comissão, 1º de julho de 2003. - Depu
tado Medeiros, Relator.

A obrigatoriedade de entrega de cópia da leitura
efetuada ao usuário protege seu interesse, evitando
eventuais manipulações por parte de empresas pres
tadores de serviços públicos. Inegável, por conse
guinte, o mérito da proposta.

Entrementes, a forma da proposição demanda
pequeno aperfeiçoamento, pois refere-se, tão-so
mente, às concessionárias de serviços públicos, es
quecendo-se das permissionárias. Tal falha é sanada
pela emenda que ora oferecemos.

Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de
Lei nº 5.945, de 2001, com a redação determinada
pela Emenda anexa.

Sala da Comissão, 1º de julho de 2003. - Depu
tado Medeiros, Relator.

PROJETO DE LEI N2 5.945-A, DE 2001
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Acrescenta parágrafo único ao art. 72
da Lei n28.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que "dispõe sobre o regime de concessão
e permissão de serviços públicos previsto
no art. 175 da Constituição Federal, e dá
outras providências", determinando a en
trega de cópia das leituras de consumo de
serviços públicos; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação, com
emenda (relator: Deputado. Medeiros).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, de Defe
sa do ConSumidor, meio ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O faturamento de determinados serviços públi
cos, como o fornecimento de energia elétrica e de água
para consumo humano, é fe~o com base na le~ura de
medidores instalados nos logradouros atendidos. A pro
posta em apreciação consiste em assegurar aos consu
midores de tais serviços o direito a serem informados
das leituras realizadas. Tal medida seria implementada
mediante acréscimo de dispositivo ao Estatuto· das
Concessões e Permissões de Serviços Públicos.

Para justificar sua propositura, o Autor argumenta
que a cobrança indevida, provocada por erros de leitura
dos relógios, constitui umas das causas mais freqüen
tes de reclamação dos usuários de serviços públicos.
Pondera que a identificação do problema antes da
emissão da fatura pouparia contratempos e transtornos
ao consumidor - o que, por sinal, se aplica também à
empresa prestadora dos referidos serviços.

Não foram apresentadas emendas ao Projeto,
perante este Colegiado, durante o prazo regimental.
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Vicentinho, Washington Luiz, Alceu ColIares, Ann 11 - Voto do Relator
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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PROJETO DE LEIN2 5.962-A, DE 2001
(Do Sr. Roberto Jefferson)

Dispõe sobre a realização de perícia
nos casos de crime contra costume; ten
do parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela aprovação (relato
ra: Deputado. Laura Carneiro).

Despacho: Às Comissões de: Seguri
dade Social e Família Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Seguri
dade Social e Família

I - Relatório

A proposição em tela abre a possibilidade de
que a perícia médica, em casos de crime contra os
costumes, seja efetuada por médico de escolha da ví
tima ou, no seu impedimento, de sua família.

O laudo médico deverá ser juntado à petição
que oferece a notícia de crime e o médico responsá
vel fica obrigado a assinar termo de ratificação e com
promisso às autoridades.

O juiz poderá determinar a realização de novo
exame, dessa vez acompanhado por perito oficial.

Em sua justificativa, sustenta que esse procedi
mento é mais adequado e tranqüilo para as vítimas,
diante das situações de trauma em que essas se en
contram nesse tipo de crime.

Esta Comissão tem poder conclusivo sobre a
matéria, nos termos do art. 24, 11, do Regimento Inter
no. A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção procederá o exame quanto à constitucionalidade,
regimentabilidade e técnica legislativa.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relatora

A proposição que analisamos tem grande mérito
e apresenta a sensibilidade do seu autor, nobre De
putado Roberto Jefferson, com o sofrimento de milha
res de mulheres e crianças vítimas de abusos sexuais
em todo o Brasil.

É de conhecimento de todos o grande número
de casos de abusos sexuais contra mulheres e crian
ças, embora a grande maioria ainda não seja noticia
da pela vítima ou por sua família.

O ilustre Deputado Roberto Jefferson oferece
uma importante contribuição para reduzir o sofrimen
to e o constrangimento das vítimas que romperam
enormes dificuldades para noticiar o crime cometido
contra elas. Assim, impede que a vítima se submeta a
exame pericial por médico estranho nesse momento
tão doloroso, evitando esse fator agravante do qua
dro psíquico já afetado das vítimas.

A proposição teve a cautela de assegurar ao juiz
o poder de complementar a perícia, com a presença
de perito oficial, nos casos em que julgar necessário.

Diante do exposto, entende-se ser altamente
positiva a proposta, razão pela qual manifestamos
nosso voto favorável ao Projeto de Lei nº 5.962, de
2001.

Sala da Comissão, 8 de julho de 2003. - Deputa
da Laura Carneiro, Relatora.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanime
mente o Projeto de Lei nº 5.962/2001, nos termos do
Parecer da Relatora, Deputada Laura Carneiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angela Guadagnin - Presidente, Roberto Gou

veia e José Unhares - Vice-Presidentes, Antonio Jo
aquim, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Faria de Sá, Athos
Avelino, Benjamin Maranhão, Carlos Mota, Darcísio
Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Ribamar Alves,
Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Guilherme Me
nezes, Henrique Fontana, Jandira Feghali, Kelly Mo
raes, Laura Carneiro, Manato, Maria Helena, Maria
Lucia, Mário Heringer, Milton Barbosa, Nilton Baiano,
Pastor Francisco Olímpio, Rafael Guerra, Saraiva Fe
lipe, Selma Schons, Serafim Venton, Suely Campos,
Thelma de Oliveira, Zelinda Novaes, Adelor Vieira,
Almerinda de Carvalho, Celcita Pinheiro, Ora. Clair,
Durval Orlato, Elímar Máximo Damasceno, Fernando
Gonçalves, Juíza Denise Frossard e Ronaldo Caiado.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputada Angela Guadagnin, Presidente.

PROJETO DE LEI N26.023-8, DE 2001
(Do Senado Federal)

PlS N2 168/2001

Denomina "Rodovia Deputado Flá
vio Derzi" trecho da rodovia BR-158; ten
do pareceres: da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação (relator: De
putado. Gilberto Nascimento); e da Co
missão de Educação e Cultura pela apro-

---~-~~----~------~-~--- ----------~----
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vação (relator: Deputado. Antônio Carlos
Biffi).

Despacho: Às Comissões de: Viação e
Transportes Educação e •Cultura Constituição
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 e Cultura

I - Relatório

O Projeto de Lei em análise é procedente do Se
nado Federal e visa denominar "Rodovia Deputado
Flávio Derzi" trecho da rodovia BR-158.

Em 4 de junho de 2003, a Douta Comissão de
Viação e Transportes aprovou unanimemente a pro
posição.

O Projeto tramita em regime de prioridade, nos
termos do ârt. 52 do Regimento Interno.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos regimentais, não foram recebidas emendas ao
Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Para denominação de trecho da rodovia
BR-158, o presente projeto buscou um homem pú
blico que teve atuação marcante no executivo esta
dual, e como representante de Mato Grosso do Sul
na Câmara Federal.

A justificativa do projeto ressalta seu espírito
conciliador e cooperativo revelado no apoio a proje
tos do governo eleito por forças políticas que lhe fa
ziam oposição.

A proposta, aprovada no Senado Federal, me
receu o apoio unânime da Douta Comissão de Via
ção e Tránsportes da Câmara dos Deputados.

Diante do exposto, voto favoravelmente ao Pro
jeto de Lei nº 6.023, de 2001.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Antônio Carlos Biffi , Relator.

111 - Parecer da Comissão

A ComisSão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente do
Projeto de Lei nº 6.023-A/2001, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado Antônio Carlos Bifti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Gastão Vieira - Presidente, Professora Raquel
Teixeira e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Bifti, Atila 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, OsvaldoBiolchi, Paulo Lima, Paulo Ru
bem Santiago, Rogério Teófilo, Severiano Alves, De
ley, DL Francisco Gonçalves, Eduardo Barbosa, Ja
nete Capiberibe e Valdenor Guedes.

Sala da. Comissão, ... 3 de setembro de 2003. 
Deputada Professora Raqu~1 Teixeira, Vice-Presi
dente no exercício da Presidência.

PROJETO. DE LEI NQ 1.493-A, DE 2002
(Do Tribunal Superior Eleitoral)

Cria e transform~ cargos e funções
nos Quadros de Pessoal dos Tribunais
Regionais Eleitorais, destinadlos às Zo
nas Eleitor~is; tendo. parecer da Comis
são de Trabalho,·daAdministração e Ser
viço PúbliCo, pela aprovação deste e pela
rejeição das. emendas. n!!1.e2, apresenta
das na Comissão (relator: Deputado.
Júlio Delgado).

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Adl11it1istração e Serviço Publico; de
Finanças e Tributação (Art. 54, RICO); e de
Constituiçao e justiça e de Redação (Art.
54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 fi

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

EMENDAN!! 1 EMENDA ADITIVA

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:

"Art. Os servidores públicos da admi
nistração direta, autárquica e fundacional,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, titulares de cargos efetivos,
cuja investidura ténha observada as normas
legais então vigentes que estejam legalmen
te cedidbs aos Tribunais Regionais Eleitora
is - TRE, há pelo menos dez anos continua
dos, poderão integrar, por opção, o quadro
efetivo de pessoal do. respectivo Tribunal,
mediante enquadramento em outro cargo
cujas atribuições sejam assemelhadas."
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Justificação

A proposta visa corrigir distorções que afligem
diversos servidores públicos que, há anos, por requi
sição, se afastaram de seus órgãos de origem, abrin
do mão de vantagens e benefícios ali oferecidos.

A emenda apresentada possibilita que os servi
dores públicos da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, detentores de cargo efetivo em seu órgão
de origem que por mais de dez anos se dedicaram às
novas atribuições que lhes foram submetidas e que
com zelo, dedicação e responsabilidade cumpriram
com suas obrigações perante a Justiça Eleitoral, pos
sam optar pelo ingresso no quadro de pessoal do Tri
bunal no qual está em exercício.

Deve-se considerar, ainda, que esse pessoal ao
longo desses anos foi se qualificando e se especiali
zando , constituindo assim força de trabalho impor
tante para que estes órgãos cumpram sua funções
constitucionais.

A oportunidade desses servidores poderem op
tar pelo órgão onde se encontram em exercício, ca
racteriza um reconhecimento pelos inestimáveis ser
viços prestados ao País.

Sala da Comissão, 11 de março de 2003. 
Julio Semeghini, Deputado Federal PSDB/SP.

EMENDANº2

Dê-se ao inciso 11 a seguinte redação, suprimin
do-se o inciso 111.

Art. 1º .
11 - uma função comissionada de Chefe de Car

tório Eleitoral, nível FC-4, para as Zonas Eleitorais, lo
calizadas no Distrito Federal e nos Estados, não dota
das de idêntica função;

li! - Suprimido

Justificação

O projeto de lei em questão busca regulamentar
a situação dos chefes de Cartório Eleitoral. Porém,
neste projeto, o chefe de Cartório localizado no interi
or dos estados recebe tratamento diferenciado. Os in
cisos 11 e 111 do artigo 1º determinam que o chefe da
capital receba gratificação diferenciada daqueles lo
tados no interior. O primeiro perceberia FC-4, en
quanto o segundo FC-1.

Lembro que a maioria das zonas eleitorais do in
terior é a única do município onde se localiza. Tal fato
faz com que, em eleições municipais, todos os proce
dimentos quanto a registro de candidaturas, presta
ção de contas e fiscalização da propaganda eleitoral,
efetuado pela Zona do Interior, aumente de forma

drástica o trabalho dos chefes dessas zonas eleitora
is. Nesse sentido, não há porquê o valor da função de
chefe de Cartório situado no interior tenha que ser di
ferente. Ressalte-se, inclusive, que essa diferencia
ção incorre na violação do art. 5º, caput, da Constitui
ção Federal, pois todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza. Diante do exposto,
proponho emenda buscando igualar a remuneração
entre as zonas eleitorais localizadas no interior e nas
capitais do país.

Em 12 de março de 2003. - Deputada Jandira
Feghali.

1- Relatório

Propõe o Tribunal Superior Eleitoral, nos termos
do projeto de lei sob exame, a criação de 5.748 car
gos efetivos, sendo um de Analista Judiciário e um de
Técnico Judiciário para cada uma das 2.874 Zonas
Eleitorais contempladas na proposição. Seriam tam
bém criadas 2.694 funções comissionadas de Chefe
de Cartório Eleitoral, sendo 135 de nível FC-4, para
as Zonas Eleitorais localizadas no Distrito Federal e
em capitais de Estados e 2.559 de nível FC-1, para as
Zonas Eleitorais localizadas no interior dos Estados.
Outras 179 funções comissionadas de Chefe de Car
tório seriam ainda instituídas mediante transformação
do mesmo número de cargos em comissão de mes
ma denominação hoje existentes.

Os cargos e funções a serem criados desti
nam-se a dotar as Zonas Eleitorais de um quadro mí
nimo permanente que permita reduzir a excessiva de
pendência da colaboração de servidores requisita
dos. A esse respeito assim se manifesta o ilustre Pre
sidente do Tribunal, MinistroNelson Jobim, ao justifi
car o projeto:

"A remessa da proposição ao Congres
so Nacional concretiza antigo anseio dos
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleito
rais e dos Corregedores Regionais Eleitora
is, que têm reiteradamente defendido a ne
cessidade de se criar estrutura funcional
permanente para a Justiça Eleitoral de pri
meiro grau, dotando-se as Zonas Eleitorais
de contingente mínimo de pessoal do qua
dro próprio, tendo em conta sobretudo que
os cartórios eleitorais, fonte primeira do con
tato do cidadão com o aparelho judicial-elei
toral, devem ser espelho de eficiência e
operosidade da Justiça Eleitoral perante a
sociedade."

~~---~---------- --------~------~- --~~--~~
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Na seqüência são apresentados argumentos re
levantes quanto às dificuldades causadas ao funcio
namento dos cartórios das Zonas Eleitorais pela alta
rotatividade do pessoal, decorrente do limitado tempo
de permanência da maior parte dos requisitados. A
criação de dois cargos efetivos para cada Zona Elei
toral propiciará condições para a melhor atribuição de
responsabilidades e para a preservação do conheci
mento técnico indispensável ào pleno funcionamento
da Justiça Eleitoral.

Cumprido o prazo regimental para apresenta
ção de emendas, duas foram oferecidas. A emenda
de nº 1, de autoria do Deputado Julio Semeghini, tem
por objetivo permitir o aproveitamento no quadro efe
tivo de pessoal da Justiça Eleitoral de servidores de
todas as esferas de governo que estejam cedidos aos
Tribunais há pelo menos dez anos continuados. A
emenda de nº 2, proposta pela Deputada Jandira
Feghali,·busca eliminar a diferença entre a função co
missionada a ser concedida aos Chefes de Cartório
das Zonas Eleitorais localizadas nas capitais dos
EStados e.a qUe sedestina aos Chefes de Cartório de
Zonas Eleitorais do interior, mediante elevação do va
lor dessas últimas.

Cabe a esta Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público manifestar-se, na presente
oportunidade, sobre o mérito do Projeto de Lei
nº7.493, de 2002, e das emendas que lhe foram apre
sentadas.

11- Voto do Relator

Os argumentos apresentados na Justificação
do projeto demonstram a real necessidade de criação
dos cargos e funções que propiciarão à Justiça Eleito
ral dispor de um quadro permanente que assegure a
qualidade e a continuidade dos serviços prestados
pelos Cartórios das Zonas Eleitorais. Embora o nú
mero total de cargos e funções a serem criados possa
parecer elevado, ele apenas reflete as reais dimen
sões do processo eleitoral brasileiro. Na verdade, os
dois cargos efetivos a serem criados em cada Zona
Eleitoral assegurarão a estabilídade de funcionamen
to das mesmas, sem que se possa dispensar de todo
a valiosa colaboração de servidores requisitados de
outros órgãos. O próprio Tribunal Superior Eleitoral
reafirma isso, através de seu Presidente, na Justifica
ção do projeto, expressa nos seguintes termos:

"Em face das restrições orçamentárias,
o quadro próprio nos cartórios eleitorais
será implementado gradativamente, sendo
objeto deste projeto de lei a criação de ape-

nas dois cargos efetivos para cada zona
eleitoral.

Por isso, até que seja complementado
o quadro de pessoal com o contingente ide
al de cargos, a Justiça Eleitoral continuará
contando com a colaboração de servidores
requisitados, em especial nos períodos dos
pleitos eleitorais, quando ocorre substancial
aumento da demanda por esses serviços,
recorrendo-se inevitavelmente ao instituto
da requisição, na forma da Lei nº 6.999, de
7 de junho de 1982."

Ainda que se preveja a implantação gradativa
dos quadros próprios de pessoal nos cartórios eleito
rais, entendo ser importante que a aprovação do pro
jeto sob exame ocorra no mais curto prazo possível. A
rigidez do calendário eleitoral recomenda que as no
meações para os novos cargos ocorram com brevida
de, para que seja factfvel treinar os futuros servidores
públicos a tempo de estarem preparados para atua
rem de forma competente já no próximo pleito. Regis
tro, a esse propósito, o recebimento de correspondên
cia originária de Comissão de Aprovados ,em Concur
so Público para o TRElRJ, que reivindicam a rápida
aprovação do Projeto de Lei nº 7.493, de 2002.

Com respeito às emendas apresentadas peran
te essa Comissão, manifesto-me pela rejeição de am
bas. No caso da emenda nº 1, apesar de pessoal
mente sensibilizado pela situação dos servidores pú
blicos que se encontram há muito tempo cedidos à
Justiça Eleitoral, sou obrigado a reconhecer a absolu
ta inviabilidade de seu aproveitamento conforme pre
tendido pelo ilustre Autor. A exigência de prévia apro
vação em concurso público específico para o cargo
impede a adoção dó "enquadramento" sugerido.

Voto igualmente pela rejeição da emenda nº 2,
uma vez que pretende eliminar a distinção, prevista no
projeto, entre as funções comissionadas de Chefe de
Cartório quando localizados nas capitais dos Estados
e quando situados no interior. A elevação das 2.559
funções de nível FCc01 para FC-04, provocaria au
mento de despesas, o que tenderia a colocar em risco
o projeto como um todo. Entendo, por conseguinte, ser
preferível rejeitar esse pleito, na presente ocasião,
sem prejuízo de eventual novo exame da questão pelo
Congresso Nacional, caso o Tribunal Superior Eleitoral
julgue conveniente submetê-Ia no futUro.

Devo registrar ainda que, pelo mesmo motivo,
vejo-me impossibilitado de acatar reivindicação a
mim transmitida para que as funções comissionadas
de Chefe de Cartório Eleitoral fossem elevadas de
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FC-04 para FC-06, no Distrito Federal e nas capitais
dos Estados, e de FC-01 para FC-02, no interior.

Finalmente, com o objetivo de facilitar a tran
sição da situação atual para a que vigorará a partir
da eventual aprovação do projeto sob exame,
acredito ser conveniente assegurar a possibilida
de de permanência dos atuais Chefes de Cartório
no exercício de suas funções, até que seja desig
nado servidor do quadro para ocupar a função co
missionada correspondente, assegurando-lhes a
percepção de gratificação nesse interregno. De
forma semelhante, proponho que a gratificação
atribuída a Escrivão Eleitoral possa continuar a ser
paga de julho a novembro, em ano em que houver
eleição, enquanto não designado novo titular do
respectivo cartório. Para tanto, apresento a anexa
Emenda de Relator.

Ante o exposto, formalizo meu voto pela aprova
ção do Projeto de Lei nº 7.493, de 2002, com a emen
da anexa, e pela rejeição das Emendas nº 1 e nº 2
apresentada nesta Comissão.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. - Depu
tado Júlio Delgado, Relator.

EMENDA DO RELATOR

Acrescente-se ao art. 3º do Projeto de Lei nº
7.493, de 2002, o seguinte parágrafo único:

"Art.3º .
Parágrafo único. As gratificações de

que trata o caput serão extintas progressiva
mente, à medida em que forem designados
servidores para ocuparem as respectivas
funções comissionadas de Chefe de Cartó
rio Eleitoral, sendo facultado à Justiça Elei
toral, até então:

I - manter, em caráter excepcional, o
pagamento de gratificações a atuais Escri
vães Eleitorais, calculadas com base na re
muneração da função comissionada FC-3,
apenas nos meses de julho, agosto, setem
bro, outubro e novembro de ano em que
houver eleição;

11 - manter no exercício de suas atri
buições os atuais Chefes de Cartório de
Zona Eleitoral que percebem a gratifica
ção instituída pelo art. 10 da Lei nº 8.868,
de 1994."

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. 
Deputado Júlio Delgado, Relator.

(PARECER REFORMULADO)

I - Relatório

Propõe o Tribunal Superior Eleitoral, nos termos
do projeto de lei sob exame, a criação de 5.748 car
gos efetivos, sendo um de Analista Judiciário e um de
Técnico Judiciário para cada uma das 2.874 Zonas
Eleitorais contempladas na proposição. Seriam tam
bém criadas 2.694 funções comissionadas de Chefe
de Cartório Eleitoral, sendo 135 de nível FC-4, para
as Zonas Eleitorais localizadas no Distrito Federal e
em capitais de Estados e 2.559 de nível FC-1, para as
Zonas Eleitorais localizadas no interior dos Estados.
Outras 179 funções comissionadas de Chefe de Car
tório seriam ainda instituídas mediante transformação
do mesmo número de cargos em comissão de mes
ma denominação hoje existentes.

Os cargos e funções a serem criados desti
nam-se a dotar as Zonas Eleitorais de um quadro mí
nimo permanente que permita reduzir a excessiva de
pendência da colaboração de servidores requisita
dos. A esse respeito assim se manifesta o ilustre Pre
sidente do Tribunal, Ministro Nelson Jobim, ao justifi
car o projeto:

"A remessa da proposição ao Congres
so Nacional concretiza antigo anseio dos
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleito
rais e dos Corregedores Regionais Eleitora
is, que têm reiteradamente defendido a ne
cessidade de se criar estrutura funcional
permanente para a Justiça Eleitoral de pri
meiro grau, dotando-se as Zonas Eleitorais
de contingente mínimo de pessoal do qua
dro próprio, tendo em conta sobretudo que
os cartórios eleitorais, fonte primeira do con
tato do cidadão com o aparelho judicial-elei
toral, devem ser espelho de eficiência e
operosidade da Justiça Eleitoral perante a
sociedade."

Na seqüência são apresentados argumentos re
levantes quanto às dificuldades causadas ao funcio
namento dos cartórios das Zonas Eleitorais pela alta
rotatividade do pessoal, decorrente do limitado tempo
de permanência da maior parte dos requisitados. A
criação de dois cargos efetivos para cada Zona Elei
toral propiciará condições para a melhor atribuição de
responsabilidades e para a preservação do conheci
mento técnico indispensável ao pleno funcionamento
da Justiça Eleitoral.

Cumprido o prazo regimental para apresenta
ção de emendas, duas foram oferecidas. A emenda

---- .- ~- --------_._-_.----~-----------~-------~~-~------
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de nº 1, de autoria do Deputado Julio Semeghini, tem
por objetivo permitir o aproveitamento no quadro efe
tivo de pessoal da Justiça Eleitoral de servidores de
todas as esferas de governo que estejam cedidos aos
Tribunais há pelo menos dez anos continuados. A
emenda de nº 2, proposta pela Deputada Jandira
Feghali, busca eliminar a diferença entre a função co
missionada a ser concedida aos Chefes de Cartório
das .Zonas .Eleitorais .Iocalizadas nas capitais dos
Estados e a que se destina aos Chefes de Cartório de
Zonas·Eleitorais do interior, mediante elevação do va
lor dessas últimas.

Cabe a esta Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público manifestar-se, na presente
oportunidade, sobre o mérito do Projeto de lei
nº7.493, de 2002, e das emendas que lhe foram apre
sentadas.

11 - Voto do Relator

Os argumentos apresentados na Justificação
do projeto demonstram a real necessidade de criação
dos cargos e funções que propiciarão à Justiça Eleito
ral dispor de um quadro permanente que assegure a
qualidade e a continuidade dos serviços prestados
pelos Cartórios das Zonas Eleitorais. Embora o nú
mero total de cargo~e funções a serem criados possa
parecer elevado, ele apenas reflete as reais dimen
sões do processo eleitorall:>rasileiro. Na verdade, os
dois cargos efetivos a serem criados em cada Zona
Eleitoral assegurarão a estabilidade de funcionamen
to das mesmas, selT1que se possa dispensar de todo
a valiosa colaboraç~o de servidores requisitados de
outros órgãos. O próprio Tribunal Superior Eleitoral
reafirma isso, através de seu Presidente, na Justifica
ção do projeto, expressa nos seguintes termos:

"Em face das restrições orçamentárias,
o quadro. próprio nos cartórios eleitorais
será implementado gradt:.itivamente, sendo
objeto deste projet6 de lei a criação de ape
nas dois cargos efetivos part:.i cada zona
eleitoral.

Por isso, até que seja complementado
o qut:.idro de pessoal com o contingente ide
al de cargos, a Justiça Eleitoral continuará
contando com a colaboração de servidores
requisit~dos, em especit:.il nos períodos dos
pleitos eleitorais, quando ocorre substancial
aumento da demanda por esses serviços,
recorrendo-se inevitt:.ivelmente ao instituto
dt:.i requisição, na forma da Lei nº 6.999, de
7 de junho de 1982."

Ainda que se preveja a implantação gradativa
dos quadros próprios de pessoal nos cartórios elei
torais, entendo ser importante que a aprovação do
projeto sob exame ocorra no mais curto prazo possí
vel. A rigidez do calendário eleitoral recomenda que
as nomeações para os novos cargos ocorram com
brevidade, para que seja factível treinar os futuros
servidores públicos a tempode estarem preparados
para atuarem de forma competente já no próximo
pleito; Registro, a esse propósito, o recebimento de
correspondência origi~ária de Comissão de Aprova
dos em Concurso Público para o TRE/RJ, que rei
vindicam a rápida aprovação do Projeto de lei nº
7.493, de 2002.

Com respeito às emendas apresentadas pe
rante essa Cornissão, rnanifesto-me pela rejeição
de ambas. No caso da emenda nº 1, apesar de
pessoalmente sensil:>ilizado pela situação dos ser
vidorespúblicosqueseencontram há muito tempo
cedidos à Justiça Eleitoral, sou obrigado a reco
nhecer a absoluta inviabilidade de seu aproveita
mento conforrne pretendido pelo ilustre Autor. A
exigência de pr~via aprovação em concurso públi
co específico para o cargo impede a adoção do
"enquadramento" sugerido.

Voto igualrpentepela rejeição da emenda nº 2,
uma vez que pretende eliminar a distinção, prevista
no projeto, entre as fllnções comissionadas de Che
fe de Cartório quândolocalizados nas capitais dos
Estados e quarido situados no interior. A elevação
das 2.559 funções de nível FC-01 para FC-04, pro
vocaria aumento. de despesas, o que tenderia a co
locarem risco °projeto cOrno um todo. Entendo, por
conseguinte, ser preferíyel rejeitar esse pleito, na
presente ocasião, sem prejuízo de. eventual novo
exame da questão·pelo Congresso Nacional, caso o
Tribunal Superior Eleitoral julgóe conveniente sub
metê-Ia no futuro.

Devo registrar ainda que, pelo mesmo moti
vo, vejo-me impossibilitado de acatar reivindica
ção a mim transmitida para que as funções comis
sionadas de Chefe de Cartório Eleitoral fossem
elevadas de FC-04 para FC~06, no Distrito Federal
e nas capitais dos Estados, e de FC-01 para
FC-02, no interior.

Ante o exposto, formalizo meu voto pela aprova
ção do Projeto de lei nº 7.493, de 2002, e pela rejei
ção das Emendas nº 1 e nº 2 apresentadas nesta Co
missão.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Júlio Delgado, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
7.493/2002 e rejeitou a EMC 1/2003 CTASP e a EMC
2/2003 CTASP, nos termos do parecer reformulado
do Relator, Deputado 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 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 278-A, DE 2003
(Do Sr. Léo Alcântara)

Cria a notificação pública de perda ou
afastamento do cargo; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação, com emen
da (relator: Deputado. Antonio Nogueira).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público e Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Prevê o Projeto sob comento que, após a terceira
tentativa frustrada de notificação, por Oficial de Justiça,
da determinação judicial de perda ou de afastamento de
cargo ocupado, esta seja feita pelo órgão oficial de im
prensa e por outro veículo de comunicação.

Compete a este Colegiado deliberar sobre o
mérito da proposição. Cumpre registrar ainda que
não existem emendas a serem apreciadas, uma vez
que nenhuma foi oferecida no prazo regimental.

11- Voto Do Relator

Conforme evidenciado na justificação do pro
jeto, seu Autor mostra-se inconformado com as de
ploráveis manobras a que recorrem autoridades pú-

blicas afastadas de seus cargos por decisão da jus
tiça, com o fito de evitar a notificação. Nessas oca
siões os meios de comunicação exibem os rocam
bolescos episódios em que tais agentes públicos
protagonizam verdadeiras farsas, simulando au
sência a pretexto de viagens cujo destino é ignora
do até mesmo por seus familiares, advogados e as
sessores mais diretos.

Os pernoites em locais ignbrados, as fugas pe
los fundos dos prédios públicos, as artimanhas para
driblar os oficiais de justiça, dificilmente consentidas
quando praticadas por cidadãos comuns, tornam-se
intoleráveis quando cometidas por autoridades das
quais se espera respeito tanto à dignidade do cargo
como às decisões da justiça. A falta de compostura
de autoridades fujonas, várias vezes evidenciada
nas manchetes de jornais e nas telas de televisão,
contamina o próprio cargo que exercem e contribui
para o descrédito popular nas instituições públicas.

Aos agentes públicos não é lícito mante
rem-se ocultos. A função que exercem obriga-os a
trabalhar regularmente em locais onde possam ser
encontrados pelos cidadãos. Uma autoridade não
pode ser reconhecida como tal mantendo-se es
condida para fugir aos rigores da lei que tem a obri
gação de defender.

Não há como negar, portanto, a pertinência do
presente projeto de lei, que desestimulará o recurso a
tais artifícios, na medida em que esses passarão a
ser inúteis, pois a autoridade poderá ser notificada
pela imprensa, após três tentativas frustradas de en
trega pessoal da notificação.

Entrementes, convém fazer um pequeno re
paro. A publicação em órgão de imprensa oficial é
suficiente, enquanto a divulgação redundante em
outro veículo de comunicação geraria ônus des
necessário para o Erário. Por ta! motivo, defende
mos a supressão desta última, conforme emenda
anexa.

São estas as razões que me levam a submeter
aos ilustres Membros desta Comissão o presente pa
recer, com voto favorável à aprovação do Projeto de
Lei n.º 278, de 2003, com a supressão prevista na
Emenda nº 1.

EMENDA SUPRESSIVA Nº 1

Suprima-se do art.1 º do projeto a expressão "e
por outro veículo de comunicação".

Sala da Comissão, 3 de junho de 2003. - Depu
tado Antonio Nogueira, Relator..
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11 - Voto do Relator

De acordo com o artigo 32 do Regimento Inter
no desta Casa, é de competência desta Comissão de
Economia, Indústria, Comércio e Turismo analisar
matéria atinente apolíticas e sistema nacional de me
trologia, normalização e qualidade industrial. Tratan
do o Projeto em tela de implantação de norma técnica
que define condições para a comercialização de pro
duto industrializado, cumpre a esta Comissão se pro
nunciar acerca do mérito da proposição.

O PL 1.034/03 tem o louvável objetivo de garan
tir a segurança dos consumidores. e reduzir, assim, o
risco à saúde ebem-estar, especialmente, das crian
ças. Está, portanto, em consonância com nossa Car
ta Magna que, em seu artigo 170, inciso VI, estabele
ce que, entre outros princípios, deve a ordem econô
mica observar a defesa do consumidor.

Nesse sentido, a Lei 9.782, de 26 de janeiro de
1999, estabelece que a normalização e a fixação de
padrões, no caso de produtos que envolvam risco à
saúde, serão de incumbência daAgência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).Considerando a com
petência atribuída ae$ta Agência, foi publicada,. em
11 de maio de 2001, a ReSOlução RDC 1'10 91, que dis
põe sobre princípios gerais referent~sa embalagens
e equipamentos em contato com alimentos.

Tal regulamento técniCO estapelece que as em
balagens e equipamentos que estejam em contato di
reto com alimentos devam ser elaborados em confor
midade com as boas práticas de f~bricação. Visa-se,
assim, garantir que as embalagensnão produzam mi
gração de componentesindesejá,vêis, tóxicos ou con
taminantes para os alimentos, tais 9ue possam repre
sentar risco para a saúde humana eocasionar modifi
cação inaceitável na composição dos alimentos ou
em suas características sensoriais.

Esses critérios torhamese ainda mais relevantes
e atuais em face da prática,cada dia mais comum, de

EMENDAN2 1

Suprima-se do art. 1.2 do projeto a expressão "e
por outro veículo de comunicação".

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 1.034-A, DE 2003
(Do Sr. Ricardo Izar)

Dispõe sobre a implantação de nor
ma técnica que regule a fabricação e a
comercialização de doces e chocolates
com brinquedos acondicionados em seu
interior e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela rejeição (rela
tor: Deputado. Jairo Carneiro).

Despacho: Às Comissões de
Economia, Indústria e Comércio; de Defesa
do Consumidor, meio ambiente e Minorias;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

Publicação do Parecer da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilus
tre Deputado Ricardo Izar, dispõe sobre o estabeleci
mento, pelo Poder Público, de norma técnica que fi-

11I - Parecer da Comissão xará as condições exigíveis para o consumo seguro
de doces e chocolates com brinquedos acondiciona-

A Comissão de Trabalho, de Administração e dos em seu interior (art. n, fabricados e comerciali-
Serviço Público, em reunião ordinária realizad~ hoje, zados no Brasil (art. 2°). Em SeU parágrafo único, es-
aprovou unanimemente, com emenda, o Projeto de tabelece que essa mesma norma técnica deverá dis-
Lei nº 278/2003, nos termos do parecer do Relator, por sobre riscos à saúde, derivados do consumo dos
Deputado Antonio Nogueira. produtos mencionados na proposição.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: A proposição foi distribuída para a Comissão
Sandro Mabel e Adauto Pereira - Vice-Presi- que ora a examina e para a Comissão de Defesa do

dentes Daniel Almeida, Ora. Clair, Isaías Silvestre, Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Em conso-
José Múcio Monteiro, Jovair Aral1tes, Leonardo Picc~- nância com o inciso 11 do artigo 24 do Regimento
ani Luciano Castro, Luiz Antonio F1eury, Milton Cardl- Interno desta Casa, está sujeita à apreciação conclu-
as,'Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, siva pelas Comissões.
Vicentinho,Washihgton 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.

I I
; I
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acondicionamento de brinquedos em doces e choco
lates, principalmente por ocasião da Páscoa, e da
ocorrência de acidentes com tais objetos, aparente
mente inofensivos. Por essa razão, deve ser observa
do se a embalagem do brinquedo traz o selo do Insti
tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualida
de Industrial (INMETRO), que certifica a conformida
de do brinquedo com normas específicas (Portaria n°
47, de 13 de março de 1992), e a idade recomendável
para o brinquedo.

Considera-se, portanto, que a normalização, em
vigor, referente às embalagens em contato com ali
mentos e aos brinquedos, é abrangente e suficiente
para garantir a segurança e proteção do consumidor
de doces e chocolates com brinquedos acondiciona
dos em seu interior.

Ademais, cabe observar que, por tratar-se de
sugestão a outro Poder de adoção de providência, a
Indicação seria o instrumento adequado à apresen
tação da proposição.

Diante do exposto, o voto é pela rejeição do Pro
jeto de Lei n°. 1.034, de 2003.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2003. - Depu
tado Jairo Carneiro, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou una
nimemente o Projeto de Lei nº 1.034/2003, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Jairo Carneiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Léo Alcântara - Presidente, Giacobo e Jairo

Carneiro - Vice-Presidentes, Alceste Almeida, Bise
marck Maia, Carlos Eduardo Cadoca, Edison Andri
no, Fernando de Fabinho, Gerson Gabrielli, Júlio Re
decker, Lupércio Ramos, Osório Adriano, Reinaldo
Betão, Rubens Otoni, Zico Bronzeado, Alex Canziani,
Átila Lira e Ronaldo Vasconcellos.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Léo Alcântara, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.233-8, DE 2003

Emendas do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei nº 1.233-A, de 2003, que altera
a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
que "dispõe sobre a isenção do Imposto
Sobre Produtos Industrializados -IPI, na
aquisição de automóveis para utilização
no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de
deficiência física e aos destinados ao

transporte escolar, e dá outras providên
cias" e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Finan
ças e Tributação; e de Constituição e Justi
ça e de Redação (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Emendas do Senado Federal (3)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 8.989, de 24 de feve

reiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Dispõe sobre a Isenção cio Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, na
aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem
como por pessoas portadoras de deficiência
física, e dá outras providências." (NR)

Art. 2º O § 6º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, acrescentado pela Lei nº 10.690,
de 16 de junho de 2003, passa a vigorar com a se
guinte redação:

'''Art. 1º .

§ 6º A exigência para aquisição de au
tomóveis equipados com motor de cilindra
da não superior a dois mil centímetros cúbi
cos, de no mínimo quatro portas, inclusive a
de acesso ao bagageiro, movidos a com
bustíveis de origem renovável ou sistema
reversível de combustão não se aplica aos
portadores de deficiência de que trata o inci
so IV do caput deste artigo." (NR)

Art. 3º Ficam isentos do Imposto sobre Produ
tos Industrializados -IPI e Imposto de Importação:

I - os aparelhos auditivos;
II - as cadeiras de rodas com dispositivo de pro

pulsão elétrico ou eletrônico ou manual.
Art. 4º As autorizações para aquisição de veícu

los com isenção de tributos, concedidas anteriormen
te à vigência da Lei nº 10.690, de 16 de junho de
2003, são convalidadas até o término do prazo para
sua utilização, previsto nas referidas autorizações.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Art. 6QFica derrogada a redação dada pela Lei
n° 10.690, de 16 de junho de 2003, ao § 6Qdo art. l Q

da Lei nQ8.989, de 24 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 14de julho de 2003.
João Paulo Cunha.

Emenda nº 1
(Corresponde à Emenda NQ 2 - CAE)

Suprima-se o art. 3Qdo Projeto.

Emenda 11º2
(Correspohde à Emenda nQ1 - CAE)

Suprima-se o art. 4Qdo Projeto.

Emenda nº3
(Correspondeà Emenda nQ3 - CAS)

Suprima-se o art. 6Qdo Projeto.
Senado Federal, 21 de agosto de 2003. Sena

dor Paulo Paim, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.

Oficio nQ1.442 (SF)

Brasília, em 21 de agosto de 2003.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Emendas do Senado Federal a Projeto de
Lei da Câmara dosDeputados.

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Federal aprovou, em revisão e com emendas, o
Projeto de Lei da Câmara nQ50, de 2003 (PL nQ

1.233, de 2003, nessa Casa), que "altera a LeinQ

8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos - IPI, na aquisição de automóveis para utiliza
ção no transporte autônomo de passageiros, bem
como por pessoasportadoras de deficiência física e
aos destinados ao transporte escolar, e dá outras
providências.

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os
autógrafos referentes às emendas em apreço, bem
como, em devolução, um da proposição primitiva.

Atenciosamente, - Senador Romeu Tuma, Pri
meiro-Secretário.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 149"A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.039/2002
MSC Nº 299/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Desenvolvimento Comunitário
de Anapurus a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, .na cidade de Anapurus,
Estado do Maranhão; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade.e técnica législativa (relator:
Deputado. Enivaldo Ribeiro).

(ÀComissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO))

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 nQ158, de 19 de fevereiro de 2002, que au
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Anapurus a executar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Anapurus, Estado do Maranhão, .retificando o prazo
original de três para dez anos, em vista do que dispõe
a Lei nQ10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanadodo Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no rnérito, 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 deterrnina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, m,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 legislati
vo 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 149, de
2003.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2003. 
Deputado Enivaldo Ribeiro, 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 149/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Enivaldo Ribeiro.

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 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 158-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.683/2002
MSC Nº 669/2002

Aprova o ato que autoriza a ASCOG
- Associação Comunitária de Guapó a
executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Guapó, Estado de Goiás; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Deputado Cezar Schirmer).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

1- 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 900, de 04 de junho de 2002, que au
toriza a ASCOG - Associação Comunitária de Guapó
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Guapó, Estado
de Goiás, 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-
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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,
de2001.

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 doProjeto de Decreto Legislativo nº 158, de
2003.

Sala da Comissão,14 de agosto de 2003. - Depu
tado Cezar Augusto Schirmer, 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 Legislati
vo nº 158/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Cezar Schirmer.

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 Mace
do, Ibrahim Abi-Ackeí, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão,
Jaime Marfins, João Paulo Comes da Silva, José Di
vino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurí
cio Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Maga.lhães, Robson Tuma, Rubinelli, San
dra 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 Benevi
des, Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Welling
ton Roberto e Zelirida Novaes.

Sala da Comissão,9de setembro de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1G8-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.075/2002
MSC Nº 897/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio FM Niquelândia
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência· modulada, na
cidade de Niquelândia, Estado de Goiás;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Deputado Raimundo
Santos).

(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 1.786, de 10 de setembro de 2002,
que renova, a partir de 10 de junho de 2001 , a permis
são outorgada à Rádio FM Niquelândia Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Niquelândia, Estado
de Goiás.

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, a.presentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina0 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 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 168, de
2003.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2003. - De
putado Raimundo Santos, 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 168/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Raimundo Santos.

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, 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 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 Greeinhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 171-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.080/2002
MSC Nº 919/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Leste Sul Telecomunicações Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Indaial, Estado de Santa Catarina; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Deputado Bispo Wanderval).

(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 1.951, de 1º de outubro de 2002, que
outorga permissão à Leste Sul Telecomunicações
Ltda., para executar, pelo prazo de dez anos direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Indaial, Estado de
Santa Catarina.

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-
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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 nº1 07,
de2001.

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 11º 171, de
2003.

Sala daComissão, 14de agosto de 2003. - Depu
tado Bispo Wanderval, Relator

lU - 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 Legislati
vo nº 171/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Bispo Wanderval.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu CoUares,
Aloysio Nunes Ferréira, 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 Mace
do, Ibrahim Abi~Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão,
Jaime Martins, João Paulo Comes da Silva, José Di
vino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurí
cio Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Maga.lhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, San
dra 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 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
Nº 172-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnológia,
Comunicação e informática)

TVR Nº 3.08912002
MSC Nº 957/2002

Aprova o ato.que outorga permis
são à Limeira FM Stéreo Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modufada, na cidade de lime
ira, Estado de São Paulo; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidadee. técnica legislativa (relator:
Deputado. 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 a que se refe
re a Portaria nº 1.939, de 1º de outubro de 2002, que
outorga permissão à Limeira FM Stéreo Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anós, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Limeira, 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
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 dó 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 Legis-
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lativo O instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os 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 obs
tar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sen
tido da constitucionalidade, juridicidade e boa técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
172, de 2003.

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. - Depu
tado Ricarte de Freitas, 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 172/2003, 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
Martins, Darci 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, 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
N2 173-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e informática)

TVR N2 3.093/2002
MSC N2 957/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à DJ Comunicações e Exploração de
Serviços de Radiodifusão Uda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Gua
ramirim, Estado de Santa Catarina; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Deputado Luiz Antonio Fle
ury).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

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 173 de 2003, para aprovar o
ato que outorga à DJ Comunicações e Exploração de
Serviços de Radiodifusão Ltda. Para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

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, 12 de agosto de 2003. - Depu
tado 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 173/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Luiz Antonio Fleury.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Juíza

Denise Frossard, Vice-Presidente - Alceu Col/ares,
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,
lbrahim Abi-Ackei, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jairne
Marfins, João Paulo Comes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,JoséHober
to Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, RubineUi, Sandra
Rosado, SérgioMiranda, VicénteArruda, 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 OECRETO LEGISLATIVO
Nº 177-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVi=I Nº 3.149/2002
MSC Nº 1.025/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural· e Comunitária Presidutren
se - ACCP a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Presidente Dutra,
Estado do Maranhão; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: Dep.
Enivaldo Ribeiro).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO))

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 aque se refere
a Portaria nº 1.996, de 7 de outubro de 2002, que au
toriza a Associação Cultural e Comunitária Presidu
trense - ACCP a executar, sem direito de exclusivida-

de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Presidente Dutra, Estado do Maranhão, retificando o
prazo original de três pará 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 daconstitucionalidade, 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 legislati
vo 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 Comp~ementar nº
95, de 1998, alteradapéla 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 177, de
2003.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2003. - Depu
tado Enivaldo Ribeiro, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nQ 177/2003,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Enivaldo
Ribeiro.



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 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 183,
de2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Depu
tado Custodio Mattos.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 183-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC N!! 47/1997

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora Carioca
Ltda. Para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: Deputado. Custódio
Mattos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: são sonora em onda média, na cidade do Rio de Ja-
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Juíza neiro, Estado do Rio de Janeiro.

Denise Frossard, Vice-Presidente - Alceu Collares, De competência conclusiva das comissões, o
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za- ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre-
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma- ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro-
Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.
Marfins, João Paulo Comes da Silva, José Divino, É o relatório.
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, We!lington
Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

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 7 de janeiro de 1997, que renova, por dez
anos, a partir de 10 de maio de 1994, a concessão ou
torgada à Rádio Difusora Carioca Ltda., para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº
183/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Custódio Mattos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, Antonio Garfos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,
lbrahim Abi-Ackel,lIdeu Araujo, Inaldo 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 Mélgalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, SérgioMiranda, Vicente Arruda, Wilson San
tos, Cezar. Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pim~ntef, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Odair, Paulo Afonso, Washington Luíz, Wellington
RobertoeZélincla Novaês.

Sala. d~ Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9. t86';A~ DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuníc::ação e Informática)

MSCN!! 1.720/1998

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Dom Quirino
para explórarserviço de radiodifusão so
nora em ondaltlédi~, na cidade de Teófl
lo Otoni,.Fstado de Minas Gerais; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça edé Redação, pela constitucio
nalidade,juridicidade. e técnica legislati
va (relator: Deputado. Antonio Carlos
Pannun~ió);

(Â Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I ..;. Relatório

De conformidade com o art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, da Constituição Federal, o Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República subme
teu à apreciação do Congresso Nacional, por meio da
Mensagem nº 1720, de 1998, o ato que renova a con
cessão outorgada à Fundação Dom Quirino para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, nos termos do art. 32 do Regi
mento Interno, .aprovou relatório do Deputado Nilson
Pinto, que acolhe a hornologação do ato do Poder
Executivo nostermos do Projeto de Decreto Legislati
vo nº 186, de 2003 que ora é analisado sob a pers
pectiva do art. 54 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de
2003, da Comissão de Ciência Tecnologia, Comuni
cação e Informática, apresenta-se em conformidade
com os requisitos de constitucionalidade e juridicida
de, estando vaza.do em perfeita técnica legislativa.

Diante do acima exposto, segue meu voto pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 186,
de 2003.

Sala da Cornissão,13 de agosto. - Deputado
Antonio Carlos Parinunzio, 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 Legislati
vo nº 186/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juí
za Denise Frossard - Vice-Presidente, Alceu Col
lares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula,
André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco
Costa, Colbert Marfins, Darci Coelho, Edmar Mo
reira, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Ara
ujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Co
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardo
zo, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio
Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes
Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio,
Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Roberto Maga
lhães, Robson fuma, 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 Be
nevides, Odaír, Paulo. Afonso, Washington Luiz,
Wellington Roberto e Zelínda Novaes.

Saia da Comissão, 9 de seternbro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente



Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio lite FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: Deputado. Cezar Schir
mer).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICD))
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A matéria é de competência exclusiva do Con-
Nº 195-A, DE 2003 gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
Comunicação e Informática) art. 109 do Regimento Interno.

TVR Nº 1.203/2001 Obedecidos aos requisitos constitucionais for-
MSC Nº 1.025/2001 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 195, de
2003.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Cezar Augusto Shirmer, Relator.

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 194, de 17 de abril de 2001 , que reno
va, a partir de 1º de maio de 1994, a permissão outor
gada á Rádio Ute FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade do Rio de Janeiro, 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, ju
ridícidade 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.

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 195/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Cezar Schirmer.

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,
Ibraim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, 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, 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
NQ 196-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR NQ 1.273/2001
MSC NQ 1.067/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Agulhas Negras
de Resende LIda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Resende, Estado do Rio de
Janeiro; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relatora: Deputada
ZeJinda Novaes).

(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 1º de outubro de 2001, que renova, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão
outorgada à Rádio Agulhas Negras de Resende
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Resende, 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.

Eo 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 nQ107,
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
gisli::tfiva do Projeto deDecreto Legislativo nº 196, de
2003.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2003. - Depu
tada ZeUda 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 196/2003, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Zelinda Novaes.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: 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, AntonioCruz, Bosco Cos
ta, 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 Roberto Arruda, Júlio Delga
do, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribei
ro Filho, Mendonça Pra.do, 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.



Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Nossa Senho
ra de Belém, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Guarapuava, Estado do Paraná;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Deputado Bispo Wan
derval).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO A matéria é de competência exclusiva do Con-
Nº 211-A, DE 2003 gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
Comunicação e Informática) art. 109 do Regimento Interno.

TVR Nº 2.152/2002 Obedecidos os requisitos constitucionais forma-
MSC Nº 340/2002 is, podemos constatar que o projeto em exame não

contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante á 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 211, de
2003.

Sala da Comissão,14 de agosto de 2003. - Depu
tado Bispo Wanderval, Relator.

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 24 de abril de 2002, que renova, por dez
anos, a partir de 1Ode novembro de 1997, a conces
são outorgada à Fundação Nossa Senhora de Belém,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Guarapuava, 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
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 legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

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 211/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Bispo Wanderval.

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 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.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 212-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR .N2 2.155/2002
MSCNQ 340/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorg~da à Rádio Educadora Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda media, na cidade de São
João do Ivaf, Estado do Paraná; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela cemstitucio
nalidade, juridicidade ~ técnica legislati
va (Relator: Deputado Ricarle de Freitas).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (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 24 de abril de 2002, que renova, por dez
anos, a partir de 11 de julho de 1996, a concessão ou
torgada à Rádio Educadora Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de São João do Ivaí,
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
jetode 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 dá constitucionalidade juridi
cidade 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 constituciollalidade matériál.

A técnica legislativa ea 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.

Istoposto, 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 212, de
2003.

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. - Depu
tado Ricarie de Freitas, 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 Legislati
vo nº 21212003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Ricarte de Freitas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Juíza
Denise Frossard, Vice-Presidente - Alceu Col/ares,
Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André Za
charow, AntonioCarlosBiscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert
Marfins, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Mace
do, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão,
Jaime Martins, João Paulo Comes da Silva, José Di
vino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurí
cio Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli. San
dra 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 Benevi
des, Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Welling
ton Roberto e Zelinda NO\faes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.201/2002
MSC Nº 378/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação "Jovens" da Comunidade de Sítio
Novo a executar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comuni
tária ,na cidade de Sítio Novo, Estado do
Maranhão; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado
Luiz Antonio Fleury).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO»

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 213 de 2003, para aprovar o
ato que autoriza a Associação "Jovens" da Comuni
dade de Sitio Novo, a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Sitio Novo, Estado do Maranhão.

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.

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 213/2003, 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, InaldoLeitão, 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 351-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.154/2002
MSC Nº 1.033/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Desenvolvimento Comunitário
das Campinas - Macaíba 1 Rio Grande do
Norte - ADCC a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Macaíba, Esta
do do Rio Grande do Norte; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e. técnica legislativa (Re
lator: Deputado Wilson Santos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (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 a que se refe
re a Portaria Nº 1.988, de 7 de outubro de 2002, que
autoriza a Associação de Desenvolvimento Comuni
tário das Campinas - Macaíba / Rio Grande do Norte
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- ADCC a executar, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Macaí
ba, Estado do Rio Grande do Norte, retificando o pra
zo original de três para dez anos, em vista do que dis
põe 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 epigrafe.

É o relatório.

1/ - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, ar, 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 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, conformandocse 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 351, de
2003.

Sala da Comissão, 27 de Agosto de 2003. 
Wilson Santos, 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 351/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Wilson Santos.

Estiveram presentes oS Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Juíza

Denise Frossard, Vice-Presidente - AlceuCollares,
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,
Ibrahirn 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, 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, 9de setembro de 2003. 
Luiz Eduardo Gteenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 425-A, DE 2003

(Da Comissãode Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 3.203/2002
MSCNº 1.07212002

Aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Toledo Prado, para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusi
vamente edUcativos, na cidade de Porto
Velho, Estado de Rondônia; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Deputado Custódio Mattos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (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 a que se refe
re a Portaria nº 2.003 de 8 de outubro de 2002, que
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outorga permissão à Fundação Toledo Prado, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.

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 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 425, de
2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Depu
tado Custódio 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 425/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Custódio Mattos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza Denise
Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares, Aloysio
Nunes Ferreira, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
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 Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Men
des Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio,
Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Roberto Maga
lhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra Rosado, Sér
gio Miranda, Vicente Arruda, Wilson Santos, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ranzolin, José
Pimentel, Luiz Couto, Mauro Benevides, Odaír, Paulo
Afonso, Washington Luiz, Wellington Roberto e Zelin
da Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 480-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência d Tecnologia,
Comunicação d Informática)

TVR NQ 2.325/2002
MSCNQ 448/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Minuano de Ale
grete Ltda., Para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (Relator: Deputa
do Bosco Costa).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (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 a que se refe
re a Portaria nº 182, de 19 de fevereiro de 2002, que
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renova, a partir de 24 de outubro de 1995, a permis
são outorgada à Rádio Minuano de Alegrete Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Alegrete, Estado do
Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva.· das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeirarnente, no mérito, pelà Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

Éo 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 ê de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento a.dequado, .conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitas constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nadahavendb, pois, aobjetar no tocante à sua
constituc.ionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, oonformando·se. perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nº
95, de 1998,altera.da 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 480, de
2003.

Sala da Comissão, 18de agosto de 2003. - Depu
tado Bosco Costa, 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 480/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Bosco Costa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Grl3enhalgh - Presidente, Juíza Denise
Frossard - Vice-Presidente, Alceu Collares, Aloysio
Nunes Ferreira, André de Paula, André Zacharow,
Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Colbert Marfins,
DarciCoelho, EdrnarMoreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi~Ackel,lIdeu Araujo,lnaldo Leitão, Jaime Martins,
João Paulo Gomesda Silva, .JoséDivino, ,José Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Men
des Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio,
Paulo Magalhães, Paulo. Piménta, Roberto Maga
lhães, RobsonT~ma, Rllbinelli, Sandra Rosado, Sér
gio Miranda, VicenteArmda,\iVilson 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 Zelin
da Novaes.

S~la da Comissão, 9 d? setembro de 2003. 
Deputado·Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
I\Iº 2.938-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Inf()rmática)

TVR Nº 1.947/~002
MSC Nº 275/2002

Aprova o ato qUe autoriza a Rádio
Comunitária Indianova - FM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Indianópolis,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, . com
substitutivo (Relator: Deputado Antonio
Carlos Biscaia).

(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-
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re a Portaria nº 59, de 17 de janeiro de 2002, que au
toriza a Rádio Comunitária Indianova - FM a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Indíanópolis, 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
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre
que esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação se pronuncie acerca da constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa da proposi
ção em análise.

A proposição atende aos requisitas constitucio
nais formais relativos á competência legislativa da
União e ás 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 Legis
lativo 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 legisla
tivo aos termos da Lei nº 10.597, de 11 de dezem
bro 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 2.938,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. - Depu
tado Antonio Carlos Biscaia, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATiVO Nº 2.938, DE 2003

(Mensagem nº 275/2002)

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Indianova - FM a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Indianópolis, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Eaprovado o ato constante da Portaria nº

59, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a Rádio
Comunitária Indianova - FM a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Indianópolis,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. - Depu
tado Antonio Carlos Biscaia, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou unanimemente pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, com substitutivo, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 2.938/2003, nos
termos do Parecer do Relator, Deputado Antonio
Carlos Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Juíza
Denise Brossard - 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 Mace
do, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão,
Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Di
vino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurí
cio Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, San
dra 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 Benevi
des, Odair, Paulo Afonso, Washington Luiz, Welling
ton Roberto e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Grenhalgh, Presidente.

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 18 48225

SUBSTITUTIVO ADOTADO

Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Indianova - FM a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Indianápolis, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

59, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza a Rádio
Comunitária Indianova - FM a. executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Indianápolis,
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 3.064-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.503/2002
MSC Nº 63212002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Filhos. da Terra - AFIT a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, .serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Santa Vitória, Estado de
Minas Gerais; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (Rela
tor: Deputado. Paulo Pimenta).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (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 a que se refe
re a Portaria nº 601, de 22 de abril de 2002, que auto
riza a Associação Filhos da Terra - AFIT a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade
serviço de radiodifusão comunitária na cidade d~
Santa Vitória, 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, 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 legislati
vo 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 ade
quaro texto do projeto de decreto legislativo aos termos
da Lei nº 10.597, de 11. de dezembro de 2002. Estaalte
rou 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 daoutorga das rádios comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se· perfeitamente
às normas estélbelecidas pela Lei Comp~ementar 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 deDecretoLegislativo nº 3.064,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da comissão, 14 de Agosto de 2003. - De
putado Paulo Pimenta, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 3.064, DE 2003

(Mensagem nº 632/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Filhos da Terra - AFIT, a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Vitória, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

601, de 22 de abril de 2002, que autoriza a Associa-
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ção Filhos da Terra - AFIT, a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, reti
ficando-se o prazo de autorização para dez anos, nos
termos do disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezem
bro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de 2003. - Deputado
Paulo Pimenta.

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, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 3.064/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Paulo Pimenta.

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 Mace
do, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão,
Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Di
vino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurí
cio Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado,
Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, San
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wilson
Santos, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Fernando
de Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan
Ranzolin, José Pimentel, Luíz 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, Relator.

SUBSTITUTIVO ADOTADO

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Filhos da Terra - AFIT, a executar
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Vitória, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

601, de 22 de abril de 2002, que autoriza a Associa
ção Filhos da Terra- AFIT, a executar sem direito de

exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais, reti
ficando-se o prazo de autorização para dez anos, nos
termos do disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezem
bro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Salada Comissão, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 3.065-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR Nº 2.504/2002
MSC Nº 632/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária lúnense de Radiodifu
são a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de
lúna, Estado do Espírito Santo; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va, com substitutivo (Relator: Deputado.
Patrus Ananias).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato a que se
refere a Portaria nº 790, de 15 de maio de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária lúnense de Radi
odifusão a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Viana, Estado do Espírito
Santo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi
apreciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti
ca, que aprovou parecer favorável, apresentando o
projeto de decreto legislativo em epígrafe.

E o relatório.
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11 ~ Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 3º, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie.acerca da constitucionalidade, juridicamen
te 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
gressoNacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado. conforme preceitua o
art. 109do Regimento Interno.

No que se refere àjuridicidade da matéria, faz-se
necesSária a apresentação de substitutivo a fim de adec

quar o texto doprojeto d~ decreto legislativo aos termos
da Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002. Esta alte
rou oparásrafoüni~ doart.60da Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998. pl3.ra ampliar de três para dez anos a
validade da outorga das rádios comunitárias.

A técnica legislativa e~ r13dação empregadas pa
recem ade9uadas, .conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela LeiComplementar nº 95, de
1998. alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Isto po~to, nada mais ha~endoque possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nOsso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridiCidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decl'eto Legislativo nº 3.065,
de 2003,· nos termos do Substitutivo em anexo.

Salada Comissão,.26.de agosto de 2003. - Depu
tado Patrus·Ananias, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nl! 3.065, DE 2003

(Mensagem nº 632/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária .Iúnense de Radiodifu
são a executar, p~lo prazo de dez anos,
sem. dir~it9 de. e.x~lusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
lúna, Estado do Espltito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º ÉaprOV<;ído o ato constante da Portaria nº

790, de 15 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária lúnense deRadiodifusão a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade
serviço de radiodifusão comunitária na cidade d~
lúna, Estado do Espírito Sarlto.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publica.çãó.

Sala da Comissão, 26 de agosto de 2003. - Depu
tado Patrus Ananias, 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 nº 3.065/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Patrus Ananias.

Estiveram presentes ?s Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenha.lgh - Presidente, Juíza Deni

se Frossard - VicecPresidente, Alceu Col/ares, Aloysio
Nunes Ferreira, André de Paula, André zacharow Anto
nio Carlos Biscaia, Antônio CarlosMagalhães Neto', Anto
nio Cruz, Bosco.Costa, Colbart Martins, Darci Coelho,
Edrnar· Moreira, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel IIdeu
Araujo, lnaldo Leitão, Jaimé Martins, João Paulo .Gomes
da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartori, ..José Hoberto Arruda,. JÚlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício R~nds, Mendes HitJt?iro Filho, Mendonça
Prado, Osmar Serraglio; Paulo Magalhães, Paulo Pimen
ta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Hubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Mir~nd~, Vicente Arruda, WUson Santos,
Cezar SChirmer, Coriolano Sales,. Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Heleno. Silv~, Ivan Ranzolin, José Pi
mentel, Luiz Couto, Mauro. ~enevides, Odair, Paulo Afon
so, Washington Luiz, Wellington ROberto e Zelinda Nova
es.

Sala da Comissão,. 9 de· setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUtiVO ADOTADO

Aprova o ato qUê autoriza a Associ
ação Comunitária IÚl'léhse dê Radiodifu
são a executar, pelo .. prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusãocornunitária na cidade de
lúna, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato constante da Portaria nQ

790, de 15 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária lúnense de Radiodifusão a executar
pelo prazo de dezanos, sem direito de exclusividade'
serviço de radiodifusão comunitária na cidade d~
lúna, Estado do Espírito Santo.

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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Roraima
Atceste Almeida - PMDB
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Almeida de Jesus - PL
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Distrito Federal
Alberto Fraga - PMDB
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
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Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMDB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Biltencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo lauith - PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Alex Canziani - PTB
André lacharow - PDT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Michelelto - PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotli - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMDB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB

Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer- PFL
Serafim Venzon - PSDB
Vignatti - PT
lonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Prelto - PT
Alceu Coliares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcisio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Keily Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias " PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Maltos - PDT
Tarcisio limrnermann - PT
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÁO DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes

PTB
Arnon Bezerra - vaga do PSDB

Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatti

1 vaga

Jovino Cândido

Inácio Arruda

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Professor Irapuan Teixeira

Darci Coelho
José Roberto Arruda

KátiaAbreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

2 vagas

João Lyra
Joaquim Francisco - vaga do

PFL
José Múcio Monteiro - vaga do

PSDB
Pastor Reinaldo

Tatico
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

Almir Sá
Helena Silva

João Leão

PT

PPS

PDT

PFL

PSB

PMDB

PL
Roberto Pessoa - vaga do PFL
Welínton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Nelson Marquezelli

PRONA

Edson Duarte
PV

José Carlos Elias

Josué Bengtson

8. Sá
Cezar Silvestri

Elimar Máximo Damasceno

Renato Casagrande

(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alvaro Dias - vaga do PSB
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa (Licenciado)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

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)

PSC
Pastor Amarildo - vaga do PSB

Zequinha Marinho - vaga do
PTB

Secretário{a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÁO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Atila Lins (PPS)
1°Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

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

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado dlo PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Júlio Redecker

Julio Semeghini

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
KátiaAbreu
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
vàga)

PMDB

PFL

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)

PT
Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

Confúcio Moura
Jader 8arbalho
Leandro Vilela - vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza - vaga do PL
Odílio Balbinotti
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo - vaga do PL

Benedito de Lira - vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca - vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico - vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela - vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
NéHo Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra - vaga do PC
doS
Romel Anizio - vaga do PSDB
Zé Lima - vaga do PFL
Zonta

Carlos Dunga

PP

i I



Alexandre Cardoso
Renato Casagrande

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente - vaga do PP

Salvador Zímbaldi
PL

José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique - vaga do PSDB

PTB

PSB

Wasny de Roure

Rubinelli

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)

PFL

Paulo Delgado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

César Bandeira
Clóvis Fecury

José Thomaz Nonô
Machado

Milton Barbosa
Paulo Magalhães

Zelinda Novaes - vaga do PV
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo - vaga do
PT
Murilo Zauith - vaga do PT
Pedro Irujo - vaga do PV

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior - vaga
do PMDB
Maurício Rabelo
Paulo Marinho - vaga do PT
Raimundo Santos - vaga do
PT

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrígues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Eduardo Cunha - vaga do
PP
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Takayama

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia - vaga do PM OB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos - vaga do Antonio Joaquim
PSDB
Ricardo Barros José Linhares
Sandes Júnior Julio Lopes
Valdenor Guedes (Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Vieira Reís

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Luiza Erundina
I 2 vagas

1 vaga

Sarney Filho

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes

1 vaga

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

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

PT

PPS

PDT

Mauricio Rabelo - vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PRONA

PV

PSC

PL

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PTB

Davi Alcolumbre

PP

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Antonio Joaquim
Suely Campos - vaga do PFL
Valdenor Guedes
Zé Lima

PSDB

Átila Lins
Maria Helena - vaga do PMDB
Rogério Silva - vaga do PT

Carlos Souza

Luciano Castro - vaga do PFL

Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Santos

Edson Duarte

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Zequinha Marinho - vaga do
PTB

Amauri Robledo Gasques

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Perpétua Almeida - vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Jorge Bittar
Luiz Couto
Mariângela Duarte
Vander Loubet

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 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: Sitas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

-- ----------



PCdoB

PDT

(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PPS

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin - vaga do

PMDB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos

Itamar Serpa
Nicias Ribeiro

Ricardo Barros

PTB

Ibrahim Abi-ackel
Wagner Lago
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa à
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho - vaga do PP

PP

IIdeu Araujo

B.Sá
Rogério Silva

André Zacharow

Davi Alcolumbre

PRONA

PV
Vanderlei Assis

Jamil Murad

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

João Mendes de Jesus 
vaga do PDT

(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFl ocupa a vaga)
vaga)

PSC
Costa Ferreira - vaga do PFL

Pastor Amarildo - vaga do PSB
PSL

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
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1° Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidentê: Juíza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Enéas

1 vaga

Sarney Filho

Abelardo Lupion

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Bispo Wanderval
Carlos Mota

Heleno Silva - vaga do PTB
Raimundo Santos

Wellington Roberto

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

Manato
Severiaflo Alves

Jair BoIsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Gonzaga Patriota
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

1 vaga

PRONA

PV

PCdoB
Sérgio Miranda

PL

PPS

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão - vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

PSB

Marcelo Ortiz

Alexandre Cardoso

Maurício Quintella Lessa

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

IIdeu Araujo

Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Colbert Martins
Júlio Delgado

PT

Alceu Collares
André Zacharow

PDT

Paes Landim

Anselmo
César Medeiros
Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica - vaga do PL
Luiz Alberto - vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFL

PSC
Pastor Amarildo - vaga do PSB Carlos Willian- vaga do PSB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefónes: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

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

Odílio Balbinotti
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano - vaga do
PTS

Rogério Teófilo
Zelinda Novaes

PSDB

PMDB

PT

André de Paula
Antônio Carlos Magalhãês Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado - vaga do PP
Ney Lopes

Paulo Magalhães - vaga do PP

Robson Tuma
Rodrigo Maia
Vilmar Rocha

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temêr
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago



(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB

Gervásio Silva
Marcelo Guimarães Filho

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

(Deputado do PT ocu a a va a) (Deputado do PC do B ocupa
p g a vaga)

(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL ocupa a
vaga)

PMDB

PSDB

Ann Pontes
José Borba
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier - vaga do PSDB
Sandro Matos - vaga do PP

PSDB

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

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1° Vice-Presidente: Terezinha Fernandes (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

Dr. Ribamar Alves

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado - vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Jackson Barreto - vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do

PL

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)

POT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda - vaga do PFL
Jandira Feghali

PP

PTB

João Tota
Ronivon Santiago

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Joaquim Francisco - vaga do
PFL
Pastor Frankembergen - vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Tatico

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Perpétua Almeida

Rogério Silva

PL

Dr. Evilásio

1 vaga

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Secretário(a): James Lewis Gonnan 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)
1°Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Daniel Almeida

Eduardo Sciarra

Luiz Carreira

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas

Dimas Ramalho

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Edson Duarte - vaga do PFL

PDT

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe - vaga do PC
do B
Miguel Arraes - vaga do PSDB

PPS
Júnior Betão

PT

PC doB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho - vaga do PFL

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PFL

PTB

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)

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Simplício Mário
Terezinha Fernandes - vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro - vagado PFL

Alex Canziani - vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

PFL

Davi Alcolumbre

Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)



1 vaga

1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Nelson Proença

Atila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Dr. Benedito Dias
João Pizzolattl

Edson Ezequiel
Gastão Vieira

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alex Canziani
Armando Monteiro - vaga do

PMDB
Ricarte de Freitas - vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos

Antônio Carlos Magalhães Neto
Nice Lobão

2 vagas

PL

PMN

S.PART.

PTB

PSDB

PP

PSB

1 vaga

Giacobo

Reinaldo Betão - vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga
PPS

Lupércio Ramos - vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Enio Tatico

João Lyra - vaga do PMDB

Múcio Sá

Delfim Netto
1 vaga

Lúcia Braga

PMDB
Alceste Almeida - vaga do PL
Bernardo Ariston

Carlos Eduardo Cadoca

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

8ismarck Maia
Júlio Redecker - vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

Cartos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Cameiro

1 vaga

3 vagas

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

João Almeida
Léo Alcântara

2 vagas

Agnaldo Muniz

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha - vaga do

PFL
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

1 vaga

PP

PSDS

PRONA

PDT

PL

PSB

PPS
Geraldo Thadeu

Helena Silva
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

Enio Bacci
Pompeo de Mattos - vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

José Linhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

PTB
Marcus Vicente - vaga do PP

Pastor Reinaldo

Daniel Almeida· vaga do PSB

1 vaga

Vicente Cascione

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Lavoisier Maia - vaga do PFL

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad - vaga do PTS
Sandra Rosado
2 vagas

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 Cameiro (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a}: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, AlaA, 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 Sllplentes

Vanderlei Assis

Leonardo Mattos

Rubens Otoni
Virgílio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Elimar Máximo Damasceno
PV

Deley
PSC

Cartos Willían - vaga do PSB
Zequinha Marinho - vaga do

PTB

PT
Assis Miguel do Couto

Jorge Bittar
José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PFL

PT
Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bemardi - 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

Colombo
Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Carlos Nader
Murilo Zauith

(Deputado do PL ocupa a



PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga) Márcio Reinaldo Moreira

~~;~)tado do PMDB ocupa a Suely Campos _vaga do PFL

(Deputado do PT ocupa a vaga) Valdenor Guedes
Zé Lima

PSDB

Osvaldo Coelho· vaga do PSC

Rogério Teófilo • vaga do PSB
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB
PMDB

Anivaldo Vale
Bismarck Maia

Custódio Mattos I

(Deputado do PP ocupa a I
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Darci Coelho
Kátia Abreu - vaga do PMDB

Machado - vaga do PSB
Paulo Bauer

Rodrigo Maia
Vic Pires Franco - vaga do PL

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PSDB

PP

Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
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)

Luiz Carlos Hauly

Veda Crusius

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota - vaga do PSB

Itamar Serpa

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Dr. Francisco Gonçalves
Keily Moraes

vaga)
(Deputado do PP ocupa a

vaga)

PL

PTB
Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp • vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Átila Lira· vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

1 vaga

Marcelo Ortiz

Vanderlei Assis

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

Delfim Netto

Feu Rosa - vaga do PSDB

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)

PRONA

PV

PC doB

PSC
Carlos Willian • vaga do PSB

Professor lrapuan Teixeira

PSB

PDT

Jovino Cândido

1 vaga

PPS

Raul Jungmann - vaga do PMDB

1 vaga

1 vaga

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Armando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL

PTB

Secretário(a): Maria Linda Magalhães

Carlos Souza

Athos Avelino

Renato Cozzolino

Aroldo Cedraz

Adão Pretto
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pirnenta

Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

Janete Capiberibe
Maurício Quinteila Lessa

Deley - vaga do PC do B

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

PT

PSC
Costa Ferreira - vaga do PFL
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignatti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales - vaga do PP

Alice Portugal

Severiano Alves

Milton Monti

Paulo Marinho - vaga do PFL
PSB

(Deputado do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900169051701117012
FAX: 318-2149

COMISsAo DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAQ
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes



PTB

Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
P Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMOB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMOB)
Titulares Suplentes

PSDB

PMDB

4 vagas

1 vaga

1 vaga

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

2 vagas

2 vagas

1 vaga

Antonio Nogueira
Mauricio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Almerinda de Carvalho
Si/as Brasileiro

1 vaga

Pastor Francisco Olímpio
PSB

Luiza Erundina - vaga do PC do B
1 vaga

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSC
Costa Ferreira - vaga do PFL

PSL
JoãoMendes de Jesus - vaga do
PDT

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

PTB

PL
2 vagas

André Luiz - vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

PT

PSDB
Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Or. Heleno - vaga do PSDB
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa - vaga do PSDB
Leodegar Tiscoski

PMDB

PFL

Ary Vanazzi
Babá
Oevélnir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

Murilo lauith
VilmarRocha
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
1° Vice-Presidente: André Luiz {PMOB}
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° VicecPresidente:
Titúlares Suplentes

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão

Reginaldo Lopes

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

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 Militão
Jovair Arantes - vaga do PSDB

Romeu Queiroz

Alexandre Santos - vaga do
PSDB

Francisco Garcia - vaga do PPS
Ibrahim Abi-ackel

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Rommel Feijó - vaga do PSDB
PL

PP

Herculano Anghinetti

Simão Sessim

Manoel Salviano

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha - vaga do
PFL

Almerinda de Carvalho
André Luiz
Aníbal Gomes - vaga do PT
Hermes Parcianello
Mauro Benevides - vaga do
PSDB
Wladimir Costa

PT

PFL

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
(Depl!tado do PMDB ocupa a
vaga)

Jose Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

Jaime Martins
João Leão

Neucirnar Fraga
Wellington Roberto

1 vaga

Agnaldo Muniz

Pbmpeo de Mattos

1 vaga

PSB

PPS

PDT

PMN

PSC

1 vaga

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Manato

1 vaga

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSOB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Renato Cozzolino - vaga do

PFL

Secretário(a): Edi/son Saraiva Alencar
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888318-6887
FAX: 318-2176

Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

Aroldo Cedraz
PFL

Eduardo Valverde
lriny Lopes

Luciano lica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Gerson Gabrielli



1 vaga

Aldo Rebelo

Amauri Robledo Gasques

André Luiz

Edison Andrino

2 vagas

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Leônidas Cristino
Lupércio Ramos

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

Enio Bacci

João Correia

Michel Temer
Nelson Trad - vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Balisla
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha
(Deputado do PSDB ocupa

a vaga)

Pastor Frankembergen
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes - vaga do PFL

Gonzaga Mola
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venzon

PV

PRONA

PC doB

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonô
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Alberlo Fraga
Pastor Pedro Ribeiro - vaga do
PTB
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

Enéas

PFL

PSDB

Inácio Arruda

PPS

PDT

João Herrmann Nelo
Roberto Freire

Neiva Moreira

Paulo Ballazar
1 vaga

Alberlo Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida
João Castelo
Villorio Medioli - 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
Arnon Bezerra - vaga do PMDB

Jackson Barreto

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente - vaga do PP
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus - vaga do PMDB

PSB

PL

Leonardo Maltos

Edna Macedo

Miguel Arraes
1 vaga

Cláudio Magrão

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara - vaga do PDT
Lobbe Neto

Manoel Salviano

Gilberto Kassab - vaga do
PMDB

José Roberlo Arruda

Onyx Lorenzoni

1 vaga

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio - vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC

do B

PL

PTB

PSB

PC do B

PSDB

PMDB
Marcello Siqueira
Moreira Franco

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga

Renildo Calheiros

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro - vaga do PTB
Paulo Feijó - vaga do PMDB
Rose de Freilas
Sebastião Madeira
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Heleno - vaga do PSDB
Francisco Garcia - vaga do PPS
João Pizzolalli - vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Sanlos - vaga do
PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidenle: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha

I Nilson Mourão

I
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PT
Arlindo Chinaglia

Babá
Dr. Rosinha

Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266 318-6997 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)



20 Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
30 Vice-Presidente:
Titulares

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

PFL
Abelardo Lupion
José Carlos Araújo
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

PMDB

Suplentes

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Gerrnano
Robson Turna

Ronaldo Caiado

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
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)

Ora. Clair
Durval Orlato

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

PSB

PTB

PDT

PPS

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB

João Campos

Juíza Denise Frossard

Walter Feldman
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

Adelor Vieira

Alceste Almeida· vaga do PL
Almerinda de Carvalho

Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka

1 vaga

PP
Benedito de Lira - vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PTB
Arnon Bezerra - vaga do PSDB

Félix Mendonça
Fernando Gonçalves

Marcondes Gadelha - vaga do PFL

Milton Cardias

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

PSDB

Benjarnin Maranhão - vaga
do PL
Darcísio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Lucia
Saraiva Felipe
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes
Rommel Feijó· vaga do
PSDB

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Nilton Baiano

Suely Campos· vaga do
PFL

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa - vaga do
PSB
Rafael Guerra
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Edson Duarte

Perpétua Almeida

Neiva Moreira

Colbert Martins

Dr. Evilásio
Renato Casagrande

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Uncoln Portela
Sandro Mabel

André Luiz
Fernando Diniz

Gilberto Nascimento
Leandro Vilela

Zé Gerardo

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Antonio Carlos Mendes
Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

Elimar Máximo Damasceno
PV

Professor trapuan Teixeira

Marcelo Ortiz

Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Carlos Souza· vaga do PC do B
Coronel Alves
Edrnar Moreira. vaga do PSDB
Neucirnar Fraga

Pompeo de Mattos

PSDB

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

Isaías Silvestre
Paulo Baltazar

Dimas Ramalho

Carlos Sampaio

João Campos
Juíza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

PCdoB
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PRONA

Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Pastor Pedro Ribeiro - vaga do
PTB
Vieira Reis

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
10 Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
20 Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
30 Vice-Presidente: José Unhares (PP)
Titulares Suplentes

Angela Guadagnin
PT

Babá

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL
Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Athos Avelino
Geraldo Resende
Maria Helena· vaga do
PMDB

Manato
Mário Heringer

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

1 vaga

PPS
Colbert Martins

Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares

Dr. Hélio



PCdoB

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)
20 Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (pn
30 Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques - vaga
do PP

Elimar Máximo Damasceno - vaga
do PP

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-7003/7004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1°Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
20 Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PTB)
3° Vice-Presidente: Mariângela Duarte (PT)
Titulares 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

PFL

PT

PMDB
Alceste Almeida
Cartos Eduardo Cadoca
Marinha Raupp
(DepUtado do PV ocupa a vaga)

PSDB

Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

César Medeiros
Gilmar Machado
João Grandão
Lindberg Farias
Mariângela Duarte
Mauro Passos

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Jandira Feghali

PT

PMDB

Adauto Pereira
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL

Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimlilermann
Vicentinho - vaga do PMDB
Washington Luiz

PCdo B
Daniel Almeida· vaga do PP
Vanessa Grazziotin

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1" Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
20 Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Flávio José Barbosa de Alencastro

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Jamil Murad

Severiano Alves

Nelson Proença

Almeida de Jesus
Milton Monti

Herculano Anghinettí
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Maurício Quintella Lessa
1 vaga

Alex Canziani
Arnon Bezerra - vaga do

PSDB
Ricarte de Freitas

Léo Alcântara
Rose de Freitas

Thelrna de Oliveira
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

PPS

PDT

PV

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do
PL

Deley - vaga do PMDB

PP

PTB

PL
Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PSB

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti
Julio Lopes

Alice Portugal

Geraldo Thadeu

Isaías Silvestre
1 vaga

Josué Bengtson

Ronaldo Vasconcellos

Bismarck Maia
Cartos Alberto Leréia
Eduardo Paes

Paulo Kobayashi

Alice Portugal

Herculano Anghinetti

Sandes Júnior

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto - vaga do

PL

Alceu Cóllares

Ann Pontes
Osvaldo Biolchi

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Júlio Delgado
Maria Helena· vaga do

PMDB
Rogério Silva - vaga do PSB

PSB

PDT

PPS
Cláudio Magrão

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)

1 vaga

PL
Luciano Castro - vaga do PFL

Medeiros

Ricardo Rique - vaga do PSDB
Sandro Mabel

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

1 vaga

Isaías Silvestre

1 vaga



PT PRONA

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

Antonio Nogueira
Carlos Santana
lriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vàga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL

AryVanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Amauri Robledo Gasques
PV

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Professor Irapuan Teixeira

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

(Deputado do PSB ocupa a vaga)

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

Vanessa Grazziotin

Manato

Edson Duarte

Bispo Rodrigues
Giacobo

Jaime Martins

Alexandre Santos
Mário Negromonte

Suely Campos

Luiz Antonio Fleury
Philemon Rodrigues

Vicente Cascione

João Herrmann Neto

André Luiz
Ann Pontes

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha

Paulo Lima

Gonzaga Patriota
Pastor Francisco Olímpio

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Eduardo Paes
Júlio Redecker

.Ronaldo Dimas

PL

PP

PV

PTB

PSB

PPS

PDT

PCdoB

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bemardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

PT

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

PMDB

PSDB

Francisco Dornelles
Pedro Henry
Romel Anizio

Barbosa Neto
José Borba
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes
Roberto Jefferson

Humberto Michiles
Miguel de Souza
Sandro Mabel

Lupércio Ramos

Belo Albuquerque
Renato Casagrande

André Zacharow

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Sérgio Miranda

Sarney Filho

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Presidente: MuSsa Demes (PFL)
1°Vice-Presidente: Gerson Gabrielli(pFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMOB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Cezar Silvestri

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Leandro Vilela
Sandro Matos - vaga doPV

Tadeu Filippelli
Zé Gerardo

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

Isaías Silvestre

1 vaga

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB oCl.lpa a

vaga)

Almeida de Jesus
Maurício Rabelo

Sandro Mabel

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Fetió
Paulo Kobayashi

Vittorio Medioli

Carlos Dunga

Iris Simões
João Magalhães

Jonival Lucas Junior - vaga
do PMDB

Silas Câmara - vaga do PFL

Érico Ribeiro
Francisco Garcia - vaga do

PCdoB
João Tota

Nilton Baiano
Wagner Lago - vaga do PDT

PP

PTB
Fernando Gonçalves - vaga do
PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do PL

Romeu Queiroz

Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

PSDB

PL

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negrornonte

PPS

PDT

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PCdoB

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 Crislino

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(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



Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-879017051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 92-A, DE 1995, QUE "DA 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

PT

PP

PSB

Marcelo Ortiz

5 vagas

Vanderlei Assis

2 vagas

4 vagas

Álvaro Dias

B.Sá

Jandira Feghali

2 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

Professor Irapuan Teixeira
PSC

Zequinha Marinho - vaga do PTB

Alice Portugal

PT

PC do B

PFL

Severiano Alves

PRONA

PP

PDT
Athos Avelino

PSDB

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

PTB

Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

PSC
Carlos Willian - vaga do PSB

Sarney Filho

Suely Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Átila Lira
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A

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 RICO, PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA".

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

2 vagas

Dimas Ramalho

Severiano Alves

Antonio Cruz
1 vaga

PaesLandim
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Ibrahim Abi-ackel
Ivan Ranzolin

1 vaga

Iriny Lopes
5 vagas

Osmar Serraglio
3 vagas

PV

PL
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos

PPS

PDT

PFL

PTB

PSDB

PMDB

PC doB
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago - vaga do PDT

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Carlos Sampaio
Juíza Deníse Frossard
Nicias Ribeiro

Vicente Arruda

Cezar Silvestri

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Coriolano Sales
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad



Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
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 ARECEITA

CORRENTE LIQUIDA DO MUNIClplO, 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 SuplentesOra. Clair

Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Cleuber Cameiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Gustavo Fruet

Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

PT
Orlando Fantazzini

5 vagas

PFL
Darci Coelho
Murílo Zauith

3 vagas

PMDB
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)
3 vagas

PSDB

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

Fernando de Fabinho
Jairo Cameiro
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

Barbosa Neto
Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso

PT

PFL

PMDB

6 vagas

Gervásio Silva
4 vagas

João Correia
3 vagas

PPS

André Zacharow Mário Heringer

Geraldo Thadeu Cezar Silvestri
Maria Helena - vaga do PMDB

PDT

Neuton Lima
1 vaga

Jovino Cândido

Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

Giacobo - vaga do PPS
Luciano Castro

Wellington Roberto

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Itamar Serpa

Vittorio Medioli
PP

PL

PV

PTB

PSB

PSDB

Almir Moura
Reinaldo Betão

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

Eduardo Seabra
IrisSimões

Leonardo Mattos

Daniel Almeida Jamil Murad

Maurício Quintella Lessa 2 vagas
1 vaga

PPS
Nelson Proença (Deputado do PL ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci Davi Alcolumbre

PCdoB

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7058/7059
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 ESTIMULO AO
PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPIE,

1 vaga

Sarney Filho

Mário Negromonte
2 vagas

2 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

PL

PP

PTB

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Rose de Freitas

Carlos Mota
Chico da Princesa

Inaldo Leitão - vaga do PSDB
PSB

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PV

Iris Simões
José Militão

PC do B

Leonardo Mattos

1 vaga

PSC
Carlos Willian - vaga do PSB

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8431/7059
FAX: 318-2140

Mário Assad Júnior
I, Oliveira Filho



ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Herculano AnghineUi (PP)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT

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

PT
Dra. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

João Alfredo
Josias Gomes

Luiz Alberto
Mauricio Rands
Simplício Mário

Terezinha Fernandes
PFL PFL

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

5 vagas André de Paula
Cleuber Carneiro
Fábio Souto
Fernando de Fabinho
Luiz Carreira

José Carlos Araújo
4 vagas

PMDB PMDB

Zequinha Marinho - vaga do
PTB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo li, 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 CONSTITUIÇAO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Jovair Arantes - vaga do PSDB
PL

AryVanazzi
Carlos Abicalil

PT

Leônidas Cristino

José Carlos Elias
José Múcio Monteiro

Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Lopes

Moraes Souza
Zé Gerardo

Vanderlei Assis

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Wagner Lago - vaga do PDT
Zé Lima

Eduardo Campos
1 vaga

Átila Lira
Gonzaga Mota

João Castelo
1 vaga

Inaldo Leitão
Sandro Mabel

Inácio Arruda

PL

PP

PSB

PTB

PPS

PSDB

PRONA

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PC doB

Odair
Reginaldo Lopes

Elimar Máximo Damasceno

Renildo Calheiros

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

Álvaro Dias

Isaías Silvestre
Maurício Quinteila Lessa

B.Sá

Armando Monteiro
João Magalhães

Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

Jaime Martins
Roberto Pessoa

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLiTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
20 Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
30 Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

Alice Portugal

Edson Duarte

Davi Alcolumbre

João Tota
2 vagas

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

Ariosto Holanda
Bísmarck Maia

Nilson Pinto
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
PP

2 vagas

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

Cláudio Magrão
Maria Helena - vaga do PMDB

PDT

PTB
Amon Bezerra - vaga do PSDB

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

PPS

PSB

PV

PSC

PSDB

Deley

Daniel Almeida

Júnior Betão

Dr. Francisco Gonçalves

Jackson Barreto

Eduardo Campos
Isaías Silvestre

Francisco Appio
Herculano AnghineUi
Pedro Corrêa

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Almeida de Jesus
Medeiros

Jader Barbalho
Leonardo Picciani

Marcelino Fraga

Moreira Franco



Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

PSDB

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Vignatti
lico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Marcelo Guimarães Filho
1 vaga

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

Julio Lopes
lonta

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Isaías Silvestre

Júnior Betão

César Medeiros
Ivo José

Lindberg Farias - vaga do PSB
PFL

Clóvis Fecury
Laura Cameiro

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

Homero Barreto
PL

HelenoSilva
Maurício Rabelo

PSB
(Deputado do PT ocupa a

vaga)
PPS

Agnaldo Muniz
PDT

Davi Alcolumbre

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Yeda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos - vaga do
PSDB
Ibrahim Abi-ackel
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente - vaga do PP

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PP

Antonio Joaquim

Feu Rosa - vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

PTB
Jair Bolsonaro

Marcondes Gadelha - vaga do
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
Alice Portugal

PV
Daniel Almeida Leônidas Cristino 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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
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-ackél (PP)
Titulares Suplentes

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Vaiverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo lauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

Adelor Vieira
Alberto Fraga

Jovino Cândido

PT
Adão Preito

Assis Miguel do Couto
Durval Orla!o

Guilherme Menezes
Undberg Farias
Luciana Genro

Maninha - vaga do PSB
Mariãngela Duarte - vaga do PSB

Roberto Gouveia
PFL

Luiz Carreira
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Alceu Collares

Jandira Feghali

Enéas

Antonio Carlos Biscaia
Dra. Claír
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Luiz Carlos Santos

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

PCdoB
Alice Portugal

PRONA
Vanderlei Assis

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do

PDT

PT
Iriny Lopes

Mariângela Duarte
5 vagas

PFL
José Mendonça Bezerra

Robédo Nunes
Vilmar Rocha

(Deputado do PL ocupa a



PSDB

PMDB

Mendonça Prado
Paes Landim

Bemardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
Wagner Lago - vaga do PDT

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

PL
Carlos Mota
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

PSB
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

PPS

vaga)
2 vagas

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
lenaldo Coutinho

lulaié Cobra

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho - vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

2 vagas

Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

Leodegar Tiscoski
Mário Negrornonte
Nilton Baiano

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz

lelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho

Jorge Alberto
Leandro Vilela

Mauro Benevides
Vieira Reis

PSDB
Professora Raquel Teixeira

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Nélio Dias

Ricardo Barros
Valdenor Guedes

PTB
Edna Macedo

José Múcio Monteiro
Neuton Lima

PL
Almeida de Jesus

Inaldo Leitão - vaga do PSDB
Mário Assad Júnior

Oliveira Filho
Roberto Pessoa - vaga do PFL

PSB
2 vagas

PPS
Átila Lins

POT
Júlio DelgadoDimas Ramalho

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PC doB
Perpétua Almeida

PRONA

Pompeo de Mattos

1 vaga

Severiano Alves

Renildo Calheiros

Jovino Cândido

Mário Heringer
PC doB

Inácio Arruda
PV

Marcelo Ortiz

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: 318-8782/7059
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)
1° Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Ildeu Araujo
PSC

Carlos Willian - vaga do PSB

PT
Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

PFL
André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim

Professor Irapuan Teixeira

César Medeiros
Colornbo

João Alfredo
João Fontes
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
Simplício Mário

Eduardo SGiarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

PT
Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

PFL
Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio limrnermann

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

Paes Landim
1 vaga

Jefferson Carnpos



Jamil Murad
PRONA

IIdeu Araujo

Luciano Leitoa (Licenciado)
PC doB

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Vic Pires Franco

Vanessa Grazziotin

Leonardo Mattos

1 vaga

João Herrmann Neto

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mota
Yeda Crusius

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

PL

PP

PV

PPS

PDT

PSB

PTB

Arnon Bezerra· vaga do PSDB

Enio Tatico
Pedro Fernandes

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PCdoB

Edson Duarte

Sérgio Miranda

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

André Zacharow

Lupércio Ramos

Armaildo Monteiro· vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli

Ronaldo Vasconcellos

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

PMDB

PSDB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Eduardo Paes - vaga do PFL
Julio Serneghini
Luiz Carlos Hauly

Narcio Rodrigues

Walter Feldman

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga

Cláudio Magrão

Helena Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes

Homero Barreto
Philemon Rodrigues

1 vaga

Pastor Pedro Ribeiro
Takayama

2 vagas

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Alberto Leréia

Carlos Sampaio

Professor lrapuan Teixeira

Daniel Almeida

Pompeo de Mattos

PTB

PP

Iris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves - vaga do PMDB
José Múcio Monteiro
Jovair Arantes - vaga do PSDB
Rommel Feijó - vaga do PSDB

PL

PSDB

Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

PPS

Antonio Carlos Pannunzio
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho - vaga do PFL

PSB
Dr. Ribamar Alves
Isaías Silvestre

Júlio Delgado
Maria Helena - vaga do PMDB

PDT

Marcelo Teixeira (Licenciado)
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Secretárío(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-7063/7059
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 0 Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
30 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

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
PERfoDO DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO pAfs RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Paudemey Avelino

PT

PFL

AryVanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar

Ora. Clair
Eduardo Valverde
José Mentor
Paulo Pimenta

Eduardo Sciarra
Robson Tuma

PSC

PT

PFL

Zequinha Marinho - vaga do
PTB

Antonio Carlos Biscaia
Dr. Rosinha

Fernando Ferro
Paulo Bernardo

Gervásio Silva
José Rocha



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

Rodrigo Maia 1 vaga
PMDB

André Luiz Aníbal 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 Portela
Edmar Moreira Wellington Roberto

PSB
1 vaga Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Promotor Afonso Gil Sérgio Miranda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

Secretário(a): Sílvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061/8361/8784/7070
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. Ribarnar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

PT

1 vaga

Paulo Baltazar

Jandira Feghali

Jovino Cândido

Lupércio Rarnos

Enivaldo Ribeiro
José Linhares

Wagner Lago - vaga do PDT

Ney Lopes
Paes Landim

1 vaga

Asdrubal Bentes
Darcísio Perondi

Silas Brasileiro

João Grandão
Roberto Gouveia

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
José Carlos Martinez

Luiz Carlos Hauly
Rafael Guerra

Walter Feldman
PP

PV

PFL

PPS

PDT

PTS

PSDB

PMDB

pedoB

Júlio Delgado

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Vanessa Grazziotin

Sarney Filho

Dr. Benedito Dias
Nelson Meurer

Antonio Carlos Biscaia
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Júlio Cesar
Laura Carneiro
Robson Tuma

Roberto Jefferson
Silas Câmara

João Castelo
Sebastião Madeira
Yeda Crusius

Luiz Bittencourt
Max Rosenmann
Saraiva Felipe

4 vagas
PT

PFL

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasnyde Roure
1 vaga

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7067/7057/8780
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A

Jarnil Murad

PL

Vanderlei Assis

Almir Moura
Carlos Mota

Geraldo Resende

Alexandre Cardoso
PSB

PPS

PRONA

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PC doS

Dr. Ribamar Alves

Jandira Feghali

Elímar Máximo Damasceno

Colber! Martins

Bispo Wanderval
Maurício Rabelo

Mário Heringer

3 vagas

Laura Carneiro
Robson Turna

1 vaga

Bispo Wanderval
Neucirnar Fraga

Eduardo Barbosa
Nicias Ribeiro

1 vaga

João Pizzolatti
Valdenor Guedes

Armando Monteiro
1 vaga

PL

PP

PTB

PSB

PSDB

PMDB
Josias Quintal
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

Julio Lopes
Sandes Júnior

Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

Coronel Alves
Medeiros



FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DA SERASA-
CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS DOS BANCOS S/A.

Presidente: Giacobo (PL)
1° Vice-Presidente: lico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

Colombo
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
lico Bronzeado

Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
Mussa Demes

PT
Devanir Ribeiro

José Eduardo Cardozo
Rubens Otoni

Wasny de Roure
PFL

Fernando de Fabinho
Murilo Zauith

1 vaga

André Luiz
Efiseu Padilha
José Borba

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico

Ricardo Barros

Iris Simões
Marcus Vicente

Edison Andrino
Eduardo Cunha· vaga do PP

José Divino
Mauro Lopes

PSDB
Helenildo Ribeiro

João Campos
(Deputado do PP ocupa a vagâ)
PP

Alexandre Santos - vaga do
PSDB

João Pizzolalti
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PTB

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

PMDB PL
Fernando Diniz
José Priante
Luiz Bittencourt

Anivaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Max Rosenmann
Takayama

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame

Julio Semeghini
PP

Ivan Ranzolin
1 vaga

PTB

Jaime Martins
João Caldas

Dr. Evilásio

Rogério Silva

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PRONA

Maurício Rabelo
Miguel de Souza

Pastor Francisco Olímpio

Dimas Ramalho

Severiano Alves

1 vaga

Secretário{a): Manoel Alvim
Local: Anexo 11, 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: Canos 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

PL

PV
Jovino Cândido

IIdeu Araujo

PL

PSB

PCdoB

Professor Irapuan Teixeira

Paulo Marinho

Dr. Ribamar Alves

Pedro Fernandes

Vanessa Grazziotin

PT

PFL

PTB
Eliseu Moura

PP
João Castelo

PSDB

Terezinha Fernandes
Washington Luiz

PMDB
Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

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 A FAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEíCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE ABASE 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

Almir Moura
Oliveira Filho

Rogério Silva

Fernando Ferro
João Grandão

João Magno
Maria do Rosário

Pastor Francisco Olímpio

José Militão
Luiz Antonio Fleury

1 vaga

PT

PDT

PSB

PPS

PFL

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Dr. Evilásio

Perpétua Almeida

Giacobo
Reinaldo Betão

Cezar Silvestri

Deley

Alex Canziani
Neuton Lima

Manato

Carlos Santana
Luciano lica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Carlos Melles
José Carlos Araújo
Paes Landim

PMDB

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Rogério Teófilo

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO



PDT

PCdoB
André Zacharow

Secretário{a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

PRONA

PV
Marcelo Ortiz

1 vaga

IIdeu Araujo

MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM
DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL

LTDA., ATINGINDO MUNIClplOS 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 Mattos - 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 EM PRESAS QUE EXERCEM

ATIVlDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chínaglia

PFL
Aroldo Cedraz

PMDB
Osvaldo Biolchi

Carlos Sampaio

Márcio Reinaldo Moreira

Nelson Marquezelli

Miguel de Souza

1 vaga

PSDB

pp

PTB

PL

PSB

PPS
Geraldo Thadeu
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TRANSPORTE METROPOLITANO: AUDIÊNCIA
PÚBLICA

ISBN 85-7365-250-0

R$ 2,20

ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO TERCEIRO
SETOR: SEMINÁRIO

ISBN: 85-7365-253-5

R$ 2,20

IMAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A

ISBN: 85-7385-240-3

R$ 4,40

pOLfTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO
E DOS RECURSOS HíDRICOS

ISBN: 85-7365-248-9

R$ 2,20

UTILIZAÇÃO DE TERRAS NO DISTRITO
FEDERAL: AUDIÊNCIA PÚBLICA

ISBN: 85-7365-249-7

R$2,20

IV CONFERÊNCIA DAS CIDADES: A CIDADE
CIDADÃ

ISBN 85-7365-266-7

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.
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