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CÂMARA DOS DEPUTADOS

SEÇÃO I

SUMÁRIO

1 ATA DA 31 B SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, MATUTINA, DA
2B SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA, DA 52ll

LEGISLATURA, EM 24 DE MARÇO DE 2004
.. Inexistência de quorum regimental para

abertura da sessão
1- Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do expediente

OFíCIOS

N9 18/04 - Do Senhor Deputado Arlindo Chi
naglia, Líder do PT, indicando o Deputado Rubens
Otoni para integrar a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC n9101-A/03.................... 12472

N9 21 0/04 - Do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, Líder do PFL, comunicando que o Deputado
Carlos Nader deixa de integrar o Conselho de Altos
Estudos e Avaliação Tecnológica........................... 12442

N9 215/04 - Do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, Líder do PFL, indicando o Deputado Rodri
go Maia para integrar a Comissão de Trabalho, de
Administração.e Serviço Público. 12472

N9 219/04 - Do Senhor Deputado José Car-
los Aleluia, Líder do PFL, indicando a Deputada
Laura Carneiro para integrar a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC n9101-A/03... 12473

N9 220/04 - Do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, Líder do PFL, indicando o Deputado Ney
Lopes para integrar a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC n9101-A/03.................... 12473

N9 222/04 - Do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, Líder do PFL, indicando o Deputado Muri
lo Zauith para integrar a Comissão de Educação e
Cultura. 12473

N9 223/04 - Do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, Líder do PFL, indicando o Deputado José
Rocha para integrar a Comissão de Seguridade
Social e Família. 12473

N9 225/04 - Do Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, Líder do PFL, indicando o Deputado Rodri
go Maia para integrar a Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle. 12473

N9 226/04 - 00 Senhor Deputado José Carlos
Aleluia, Líder do PFL, indicando o Deputado Rodrí-

go Maia para integrar a Comissão de Constituição,
Justiça e de Cidadania. 12473

N9 274/04 - 00 Senhor Deputado Pedro Hen
ry, Líder do PP, solicitando que seja tornada insub
sistente a indicação do Deputado Benedito de Lira
para a Comissão de Desenvolvimento Urbano. .... 12474

N9 223/04 - Do Senhor Deputado José Múcio
Monteiro, Líder do PTB, indicando os Deputados do
referido Partido que comporão a Comissão Especial
destinada a proferir parecer à PEC n9101-A/03. .. 12474

N9 229/04 - Do Senhor Deputado José Mú-
cio Monteiro, Lrder do PTB, indicando o Deputado
Sandro Matos para compor a Comissão de Finan-
ças e Tributação e solicitando o seu desligamento
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável............................................................ 12474

N9 232/04 - Do Senhor Deputado José Mú
cio Monteiro, Líder do PTB, indicando o Deputado
Ronaldo Vasconcellos para Vice-Líder do referido
Partido em substituição ao Deputado José Militão.. 12474

NQ 233/04 - Do Senhor Deputado José Múcio
Monteiro, Líder do PTB, indicando os Deputados do
referido Partido que comporão a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliz<:tção... 12474

NQ 236/04 - Do Senhor Deputado José Múcio
Monteiro, Líder do PTB, indicando o Deputado Luiz
Dantas para compor a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização..................... 12475

NQ 239/04 - Do Senhor Deputado José Múcio
Monteiro, Líder do PTB, indicando o Deputado Ar
naldo Faria de Sá para integrar a Comissão Externa
destinada a acompanhar as investigações sobre o
envenenamento de animais ocorrido na Fundação
Zoológico de São Paulo......... 12475

N9 254/04 - Do Senhor Deputado Sandro Ma
bel, Líder do Bloco PL/PSL, indicando os Deputados
do referido Bloco que integrarão a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. .. 12475

NQ 255/04 - Do Senhor Deputado Sandro Ma
bel, Líder do Bloco PUPSL, indicando a Deputada
Alice Portugal em substituição a Deputada Perpétua
Almeida na Comissão Especial com a finalidade de
definir a atuação desta Casa nas ações destinada
a implementar as providências referidas na Lei n9
10.745, de 9 de outubro de 203, que define o ano
de 2004 como o "Ano daMulher". 12475
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Nº 108/04 - Do Senhor Deputado Júlio Del- INDICAÇÕES
gado, Líder do PPS, indicando os Deputados Ag- Nº 2.080/2004 _ Do Sr. Carlos Nader _ Sugere
naldo Muniz e Geraldo Thadeu para integrarem a a distribuição de merenda adequada para alunos
Comissão Especial destinada a proferir parecer à portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
PEC nº 54-N99. 12475 do Município de Italva -RJ ..

Nº 109/04 - Do Senhor Deputado Júlio Del- Nº 2.081/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
gado, Líder do PPS, indicando os Deputados Cláu- a distribuição de merenda adequada para alunos
dio Magrão e Raul Jungmann para integrarem a portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
Comissão Especial destinada a efetuar estudo em do Município de Itaocara -RJ ..
relação às matérias em tramitação na Casa, cujo Nº 2.082/2004 _ Do Sr. Carlos Nader- Sugere
tema abranja a Reforma Trabalhista...................... 12476 a distribuição de merenda adequada para alunos

Nº 111/04 - Do Senhor Deputado Júlio Del" portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
gado, Líder do PPS, indicando o Deputado Colbert do Município de Itaperuna -RJ ..
Martins para integrar a Comissão Especial destinada Nº 2.083/2004 _ Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a efetuar estudos e apresentar proposições acerca a distribuição de merenda adequada para alunos
da reforma do judiciário. 12476 portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública

Nº 112/04 - Do Senhor Deputado Júlio Del- do Município de Itatiaia -RJ .
gado, Líder do PPS, indicando o Deputado Geraldo Nº 2.084/2b04- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
Resende para integrar a Comissão Especial desti- a distribuição de merenda adequada para alunos
nada a proferir parecer à PEC nº 534-N02........... 12476 portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública

Nº 116/04 - Do Senhor Deputado Júlio Del- do Município de Japeri -RJ .
gado, Líder do PPS, indicando o Deputado Geraldo Nº 2.085/2004 _ Do Sr. Carlos Nader- Sugere
Resende para integrar a Comissão Mista Parlamen- a distribuição de merenda adequada para alunos
tar de Inquérito dos Pardais................................... 12476 portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública

Nº 119/04 - Do Senhor Deputado Renato do Município de Laje do Muriaé -RJ ..
Casagrande, Líder do PSB, indicando o Deputado Nº 2.086/2004 _ Do Sr. Carlos Nader- Sugere
Luciano Leitoa para integrar a Comissão Externa a distribuição de merenda adequada para alunos
destinada a avaliar o estado de calamidade públi- portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
ca provocado pelas enchentes em vários estados do Município de Macaé-RJ .
da região Nordeste, em substituição ao Deputado Nº 2.087/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
Lavoisier Maia........................................................ 12476 a distribuição de merenda adequada para alunos

Nº 51/04- Do Senhor Deputado Renildo Ca- portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
Iheiros, Líder do PC do B, indicando a Deputada do Município de Macuco -RJ .
Perpétua Almeida para integrar a Comissão Es- Nº 2.088/2004 _ Do Sr. Carlos Nader- Sugere
pecial com a finalidade de definir a atuação dest~ a distribuição de merenda adequada p.ara a~u~os
Casa nas ações destinada a implementar as provl- portadores de diabetes da Rede de Ensino Publica
dências referidas na Lei nº 10.745, de9 de outubro do Município de Magé -RJ .
de 203, que define o ano de 2004 como o "Ano da Nº 2.089/2004 _ Do Sr. Carlos Nader- Sugere
Mulher"................................................................... 12476 a distribuição de merenda adequada para alunos

Nº 787/03 - Do Senhor Deputado Gastão Viei- portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
ra, Presidente da Comissão de Educação e Cultura, do Município de Mangaratiba -RJ .
comunicando a rejeição do PL nº 1.231/03........... 12477 Nº 2.090/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere

Nº 6/04 - Do Senhor Deputado Tarcísio Zim- a distribuição de merenda adequada p.ara a~u~os
mermann, Presidente da Comissão de Trabalho, portadores de diabetes da Rede de Ensino Publica
de Administração e Serviço Público, co.munican?o do Município de Mendes -RJ ..
que foi escolhido Presidente da refenda Comls- 12477 Nº 2.091/2004 _ Do Sr. Carlos Nader _ Sugere
são. a distribuição de merenda adequada p.ara a~u~os

Nº 19/04 - Do Senhor Deputado Isaias Sil- portadores de diabetes da Rede de Ensino Publica
vestre, Presidente da Comissão Especial destina- do Município de Mesquita -RJ ..
da a proferir parecer à PEC nº 438-N01 (Trabalho Nº 2.092/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
Escravo), solicitando prorrogação do prazo para a distribuição de merenda adequada p.ara a~u~os

12477 portadores de diabetes da Rede de Ensino Publica
recebimento de emendas. do Município de Miguel Pereira -RJ .

Nº 21/04- Do Senhor Deputado Jurandir Boia, Nº 2.093/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
comunicando que o Deputado Maurício Quintella a distribuição de merenda adequada p~ra a~un.os
Lessa assumiu o cargo de Secretário Executivo de portadores de diabetes da Rede de Ensino Publica
Educação de Alagoas............................................ 12478 do Município de Miracema -RJ ..
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Nº 2.094/2004 - Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Natividade - RJ 12482

Nº 2.095/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Nilópolis - RJ . 12482

Nº 2.096/2004~ Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Niterói - RJ 12482

Nº 2.097/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Nova Friburgo - RJ . 12483

Nº 2.098/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Nova Iguaçú ~ RJ 12483

Nº 2.099/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município dEi Paracambi - RJ 12483

Nº 2.1 00/2004 - Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Paraíba do Sul-RJ . 12484

Nº 2.1 01/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabEites da Rede de Ensino Pública
do Município de Paraty- RJ 12484

Nº 2.102/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Paty do Alferes - RJ 12484

Nº 2.103/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Petrópolis - RJ 12484

NQ 2.1 04/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de. Pinheiral - RJ 12484

Nº 2.105/2004 - Do Sr. Carlos Nader ~ Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Piraí - RJ . 12485

Nº 2.1 06/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Porciúncula - RJ . 12485

Nº 2.1 07/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Porto Real- RJ 12485

Nº 2.1 08/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Quatis - RJ . 12485

Nº 2.1 09/2004- Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede. de Ensino Pública
do Município de Queimados -RJ . 12486

Nº 2.110/2004 - Do Sr. Carlos Nader __ Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Quissamã- RJ 12486

Nº 2.111/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Resende - RJ . 12486

Nº 2.112/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Rio Bonito- RJ. 12486

Nº 2.113/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de EnsinóPública
do Município de Rio Claro - RJ 12487

Nº 2.114/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes daRede de Ensino Pública
do Município de Rio das Flores - RJ 12487

Nº 2.115/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Rio das Ostras - RJ . 12487

Nº 2.116/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Rio de Janeiro - RJ 12487

Nº 2.117/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede deEnsino Pública
do Município de Santa Maria Madalena - RJ ....... 12487

Nº 2.118/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Santo Antônio de Pádua - RJ ..... 12488

Nº 2.119/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de São Fidélis - RJ 12488

Nº 2.120/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Suge
re a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de São Francisco de Itabapoana - RJ . 12488

Nº 2.121/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de São Gonçalo -RJ 12488
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Nº 2.122/2004 - Do SI' Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de São João da Barra -RJ .

Nº 2.123/2004 - Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de São João de Meriti -RJ .

Nº 2.124/2004 - Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de São José de Ubá -RJ ..

Nº 2.125/2004 - Do SI' Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos por
tadores de diabetes da Rede de Ensino Pública do
Município de São José do Vale do Rio Preto -RJ .......

Nº 2.126/2004 - Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de São Pedro da Aldeia -RJ ..

Nº 2.127/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de São Sebastião do Alto -RJ .........

Nº 2.128/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Sapucaia -RJ ..

Nº 2.129/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Saquarema -RJ .

Nº 2.130/2004 - Do SI' Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Seropédica -RJ .

Nº 2.131/2004 - Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Silva Jardim -RJ ..

Nº 2.132/2004 - Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Sumidouro -RJ .

Nº 2.133/2004 - Do SI' Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Tanguá -RJ .

Nº 2.134/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetesda Rede de Ensino Pública
do Município de Teresópolis -RJ ..

Nº 2.135/2004 - Do SI' Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de.diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Trajano de Moraes -RJ .
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Nº 2.136/2004- Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Três Rios :RJ .

Nº 2.137/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Valença -RJ ..

Nº 2.138/2004 - Do Sr. Carlos Nader- Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Varre-Sai -RJ .

Nº 2.139/2004 - Do Sr. Carlos Nader - Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Vassouras -RJ ..

Nº 2.140/2004 - Do Sr. Carlos Nader-Sugere
a distribuição de merenda adequada para alunos
portadores de diabetes da Rede de Ensino Pública
do Município de Volta Redonda -RJ ..

Nº 2.141/2004 - Do Sr. Davi Alcolumbre - Su
gere ao Banco do Brasil, através do Ministério da
Fazenda, instalação de caixa eletrônico ..

Nº 2.142/2004 - Do Sr. Gonzaga Patriota
- Sugere ao Presidente da República a adoção de
normas que visem solucionar a situação dos mu
tuários do .Sistema Financeiro de Habitação........

Nº 2.143/2004 - Do Sr. Gonzaga Patriota
- Sugere ao Presidente da República a adoção de
normas que visem solucionar a situação dos mu
tuários do Sistema Financeiro de Habitação........

Nº 2.144/2004 - Do SI' Jaime Martins - Su
gere a manifestação do Exmo. Ministro da Fazen
da sobre problemas na legislação da contribuição
para o Programa de Integração Social - PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS .

Nº 2.145/2004 - Da Sr". Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministro das Comunicações a adoção
de medidas para a instalação de um telefone co
munitário no Centro Comunitário Boa Esperança,
no Estado do Amazonas ..

Nº 2.146/2004 - Da Srª. Vanessa Grazziotin
- Sugere ao Ministro das Comunicações a adoção
de medidas para a instalação de um telefone co
munitário no Centro Comunitário de Rio Pardo, no
Estado do Amazonas ..

Nº 2.147/2004- Do Sr. Neuton Lima-Sugere
ao Senhor Ministro dos Transportes a regulamen
tação do Estatuto do Idoso, no que tange à gratui
dade e ao desconto, para os idosos carentes, nos
transportes coletivos interestaduais ..

Nº 2.148/2004- Do Sr. Dr. Hélio - Sugere ao
Excelentíssimo Senhor José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro- Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República, com o propósito de que o Poder
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Executivo estabeleça as diretrizes para a ABIN
- Agência Brasileira de Inteligência....................... 12497

Nº 2.149/2004 - Do Sr. Milton Cardias - Su
gere ao Ministério da Educação a regulamentação
da autorização e reconhecimento dos cursos de
bacharelado em Teologia edo credenciamento das
instituições que os oferecem. 12498

Nº 2;150/2004 - Do Sr. Joaquim Francisco
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Justiça, a realização. de campanha
nacional para incentivar a criação de coordenação
integrada dos setores. de segurança pública e de
fesa social, em todas as unidades da Federação,
de modo a unificar os registros de ocorrências dos
órgãos de.segurança pública estaduais e distrital. 12499

REQUERIMENTO

Nº 1.653/04 -Do SenhorDeputado José Car
los Aleluia, Líder do PFL, requerendo que o PFL
seja reconhecido como Minoria............................. 12500

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24-3-04
IV - Breves Comunicações
CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Inconsis

tência de declarações de situacionistas sobre ten
tativa de desestabiHzação do Governo petista pela
Oposição. Inoperância do Governo Luiz Inácio Lula
da Silva. Fatores determinantes do desgaste da
imagem do Presidente daRepública junto à opinião
pública. Ineficácia do Programa Primeiro Emprego.
Retrocesso de. programas de cunho social implan
tados pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.
Inexistência de projetos dedesenvolvimento do País
no âmbito do Governo Federal. 12500

RENATO CASAGRANDE (PSB - ES) - Ne
crológio do historiad~reprofessor· Renato José
Costa Pacheco, da Universidade Federal do Espí-
rito Santo ,................................................ 12501

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do ma. 12501

ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE) - Ino
perância do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ne
cessidade de açôes do Governo petista em prol do
desenvolvimento do País....... 12502

VALDENOR GUEDES (PSC - AP) - Inclusão
dos policiais dos EstadOs do Amapá e de Roraima
na Medida ProviSória nº 172, de 2004, concessiva
de benefícios à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao
Corpo de Hombeiros Militar do Distrito Federa!..... 12502

CORIOLANO SALES (F'FL - BA) - Realiza-
ção da 2ª Exposição NaCional e da 38ª Exposição
Agropecuária, Industrial e Comercial de Vitória da
Conquista, no Estado da Hahia. Congratulações à
Direção da Cooperativa Mista Agropecuária Con
quistense e aos demais participantes no evento... 12503

TAKAYAMA (PMDB- PR) - Solicitação à Pre
sidência da Casa para intervenção junto ao Governo

Federal com vistas à solução do impasse no Porto
de Paranaguá, Estado do Paraná........... 12504

DA. HÉLIO (PDT - SP) - Promoção, pela
bancada do Partido Democrático Trabalhista, de
seminários sobre temas de relevância nacional. Pa
lestra apresentadapelo Prof. Enildo Pessoa acerca
do combate à pobreza. Transcurso do Dia Mundial
de Combate à Tuberculose. 12504

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP) - Denúncia
de ameaça de morte contra a auditora do trabalho
Fernanda Giannasi, engajada na luta pelaerradi
cação do uso do amianto no País. Correspondência
encaminhada pela auditora ao Ministro do Trabalho
e Emprego, Ricardo Berzoini, acerca do assunto.
Artigo Justiça da França Condena Governo por
Contaminação por Amianto, publicada pelo jornal
O Estado deS. Paulo ;............... 12505

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Mani
festação de boas-vindas aos professores e alunos
do Colégio Santa Rita de Cássia, da cidade-saté
lite de Sobradinho, Distrito Federal, presentes nas
galerias do plenário. 12508

DA. EVILÁSIO (PSB - SP) - Acerto da cria-
ção do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior. , , ,..... 12508

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE)- Anún
cio da posse do Desembargador Napoleão Nunes
Maia Filho na Academia Cearense de Letras... ..... 12508

IRIS SIMÕES (PTB - PR) - Solicitação ao
Governo do Estado do Paranáe ao Ministério dos
Transportes de empenho na busca de solução para a
greve dos trabalhadores do Porto de Paranaguá. . 12509

CLÓVIS FECURY (PFL - MA) .... Solidariedade
às famílias atingidas pelas enchentes no País, espe
cialmente no Estado do Maranhão.Precariedade da
malha rodoviáriamaranhense. Confiança na adoção,
pelo Governo Estadual, de providências acerca da
situação das rodovias locais. Transcurso de aniver-
sário do Município de São Benedito do Rio Preto... 12509

IVAN VALENTE (PT- SP) - Existência de
consenso entre a militância petista em torno da
necessidade de alteração da política econômica
do Governo Federal. Contradição entre as críticas
de situacionistas e o apoio da Oposição ao modelo
econômico vigente no País;.... 12510

MARCELO ORTIZ (PV ...; SP)- Realização de
encontro da Frente Parlamentar em Defesa da Indús
tria Aeronáutica Brasileira. Encaminhamento de indi
cação ao Poder Executivo para divulgação periódica
do Seguro Obrigatório deDanos Pess.oais Causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre................ 12511

CARLOS NADER (PFL - RJ) - Comentários
a texto em circulação na Internet sobre a elevada
carga tributária no País. Levantamento da Fede
ração Nacional do Comércio de Combustíveis e
Lubrificantes sobre o peso dos impostos no preço
final da gasolina..................................................... 12511
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LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ) - Ne
cessidade de negociação das reivindicações do
movimento grevista de advogados públicos e Pro-
curadores da União................................................ 12512

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para votação das
matérias constantes na Ordem do Dia. Determinação
de encerramento dos trabalhos nas Comissões... 12512

DR. RODOLFO PEREIRA (PDT - RR) - Apre
sentação de projetos de lei sobre a criação da
profissão de agente ambiental e a fiscalização das
atividades de organizações não-governamentais
estrangeiras na região amazônica por universida-
des e in~titutos de pesquisa científica. 12512

ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP. Discurso retirado pelo orador para revisão.)
- Precariedade do saneamento básico no País. ín-
dices alarmantes de contaminação hídrica. Emprés
timo concedido pelo banco japonês Japan Bankfor
International Cooperation - JBIC à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo para
ampliação da rede de esgotos na região da Baixada
Santista.................................................................. 12513

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Frustração da
sociedade brasileira com os resultados do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva, particularmente no tocante
à criação de novos postos de trabalho. Conveniência
da adoção de pol ítica de incentivo ao funcionalismo
público com vistas à obtenção de melhores resul
tados no setor. Otimismo com ações do Congresso
Nacional para superação da crise socioeconômica
reinante no País ........ ,............................................ 12513

LOBBE NETO (PSDB - SP) - Desempenho
da Comissão Especial de Políticas Públicas para
a Juventude. Fracasso do Programa Primeiro Em
prego, lançado pelo Governo Luiz Inácio Lula da
Silva. Reflexos da medida provisória proibitiva do
funcionamento das casas de bingo na elevação do
número de desempregados no País. Confiança no
cumprimento de promessa, pelo Governo Federal,
de elevação do salário mínimo para o valor equi-
valente a 100 dólares. 12513

WALTER FELDMAN (PSDB - SP) 
Descontentamento do empresariado paulista com
o Governo Federal. Necessidade de ações gover
namentais para retomada do crescimento econômi
co. Equívoco das declarações do Ministro-Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, José Dirceu,
sobre a atuação dos partidos de Oposição. 12514

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Presença
em plenário de delegações de países participantes
da Confederação Parlamentar das Américas........ 12515

MANINHA (PT - DF) - Importância dos as-
suntos abordados pela Confederação Parlamentar
das Américas. 12515

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Associa-
ção ao pronunciamento da Deputada Maninha. De-
fesa de intensificação dos debates sobre a adesão

do Brasil à Área de Livre Comércio das Américas.
Saudação a Deputados brasileiros participantes na
Confederação Parlamentar das Américas. .. 12515

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR.
ela ordem.) - Manifestação de boas-vindas aos
Parlamentares estrangeiros filiados à Confedera-
ção Parlamentar das Américas.............................. 12516

ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pela or
dem. Discurso retirado pelo orador para revisão.)
- Agradecimento ao Deputado Inocêncio Oliveira
pela vinda de Parlamentares estrangeiros filiados
à Confederação Parlamentar das Américas..... ..... 12516

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Convite
aos Parlamentares estrangeiros filiados à Confede
ração Parlamentar das Américas para acompanha-
mento da sessão. 12516

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela or
dem.) - Agradecimento à Presidência da Casa
pelo recebimento de membros da Confederação
Parlamentar das Américas. Reunião da Rede de
Mulheres Parlamentares das Américas................. 12516

JOSÉ IVO SARTORI (PMDB - RS) - Impor
tância da Confederação Parlamentar das Américas.
Criação, pelo Governo Federal, de programa para re-
negociação de dívidas do financiamento estudantil.. 12516

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) - In
dignação com o trágico assassinato de mulher nas
dependências da escola infantil Nosso Amiguinho,
no Bairro São Paulo, em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais. Urgente adoção, pelo Poder Legislativo,
de penas severas contra crimes desta natureza..... 12517

SERAFIM VENZON (PSDB - SC) - Cumpri
mentoà Deputada Maninha e demais representantes
da Confederação Parlamentar das Américas. Ma
nifestação de pesar pelo falecimento do Vereador
Antônio Manoel Soares, do Balneário Camboriú,
Estado de Santa Catarina. 12517

NAZARENO FONTELES (PT - PI) - Promoção
por Deputados Federais petistas de seminário para de
bate da política socioeconômica do Governo Luiz Iná
cio Lula da Silva, em São Paulo, Estado de São Paulo.
Alteração do modelo econômico vigente no País........ 12518

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pre-
sença no plenário do Ministro das Comunicações,
Eunício Oliveira. 12518

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela or-
dem.) -Indecisão do orador quanto à permanência
no plenário ou nas Comissões. 12518

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Determina-
ção de encerramento dos trabalhos nas Comissões. 12519

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo-
cação dos Deputados ao plenário para votação das
matérias constantes na pauta. 12519

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Exi
gência de comparecimento do Ministro do Plane
jamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega, à
Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos
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e Fiscalização para esclarecimento do decreto de
contingenciamento de recursos do Orçamento Geral
da União de 2004. Reflexos negativos do aumento
da carga tributária vigente no País. 12519

JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP) - Impor
tância do artigo Os heróis anônimos do cerrado,
sobre a história da criação de Brasília, publicado
pelo jornal Correio Braziliense. 12519

ODAIR (PT- MG) - Escolha, pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, do tema Fraternida
de e Água para a Campanha da Fraternidade de
2004. Defesa de implantação de políticas públicas
para preservação dos recursos hídricos. Sugestão
à Presidência para criação de Comissão Especial
destinadaà análise de projetos sobre o uso da água
e de Comissão Externa para realização de estudos
sobre os rios perenes. 12521

JAMIL MURAD (PCdoB - SP) - Realização
de congresso da Associação Nacional dos Pós
Graduandos, sobre o tema Ciência, Tecnologia e
Trabalho para o Desenvolvimento Econômico, So
cial e Cu/tural. Eleição de Lúciano Rezende Moreira
para ocargode presidente da entidade................ 12522

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Urgência na
liberação, pelo Ministério do Planejamento, Orça
mentoe Gestão, de recursos para o pagamento de
reajuste a aposentadorias de ferroviários, concedido
pelo Tribunal Superior do Trabalho......................... 12523

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) - Home
nagem à memória do piloto de Fórmula 1 Ayrton
Senna da Silva, ao ensejo do transcurso de seu
aniversário natalício. 12523

WILSON SANTOS (PSDB - MT) - Solicita
ção ao Governo Federal de repasse de recursos
ao Programa Sentinela, destinado ao combate à
exploração sexual de crianças e adolescentes em
Cuiabá, Estado de Mato Grosso............................ 12524

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. Determinação de encerramento dos
trabalhos nas Comissões. 12525

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA) - Transcurso
do Dia Internacional da Mulher.............................. 12525

GONZAGA PATRIOTA (PSB ~ PE) - Trans
curso do 40º aniversário da Cooperativa de Ener
gia, Comunicação e Desenvolvimento de Petrolina
Ltda., Estado de Pernambuco. 12526

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP) - Apresen
tação, pelo Ministério da Defesa, de relatório sobre o
acidente ocorrido na Base de Lançamento de Alcân
tara, no Estado do Maranhão. Conclusão de inquéri
to relativo às atividades do ex-Subchefe de Assuntos
Parlamentares da.Casa Civil da Presidência da Re
pública, Waldomiro Diniz. Elogio ao Governo Federal
pela transparência no combate à corrupção e no re-
lacionamento com a sociedade civil e o Parlamento.. 12526

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Ma
nifesto dos Cabos da Força Aérea Brasileira contra
decisão do Governo Luiz Inácio Lula da Silva de
não acatamento de decisão da Comissão de Anis
tia, criada por força da Lei nº 10.559, de 2002, de
reparação dos prejuízos dos anistiados políticos. . 12527

NELSON BORNIER (PMDB - RJ) - Elogio
à Governadora Rosinha Matheus, do Estado do
Rio de Janeiro, pela retomada de construção de
viaduto entre a Via Light e a Estrada de Madureira
e de casas populares no Município de Duque de
Caxias. Abusiva lucratividade das tarifas cobradas
pelo sistema bancário no País ;........... 12528

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Malversa
ção de recursos do Fundo de Manutenção e de
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério por Prefeituras Munici
pais do Estado da Bahia. Defesa da aprovação de
projeto de lei sobre envio às instituições bancárias
localizadas nos Municípios da parcela do recursos
do FUNDEF destinada ao pagamento do salário
dos professores municipais. 12529

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para início da Ordem
do Dia. Esclarecimento sobre a pauta de votação. 12530

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Urgente
solução, pelo Governo Federal, para o problema da
greve da Polícia Federal. Omissão, pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, ao ensejo de discurso na
posse do novo Ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, de manifestação alusiva à precarie
dade das rodovias no Nordeste. Prejuízos para a
indústria do turismo da região decorrehtesda falta
de investimento no setor. "..... 12530

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ Presença
no plenário do Sr. Aristides Raimundo Lima, Presi
dente da Assembléia Nacional de Cabo Verde; dos
Deputados Arlindo Vicente Silva, João Baptista Pe
reira, André Lopes Afonso; e do Embaixador de Cabo
Verde no Brasil, Luís Antônio Valadares Dupret...... 12531

LUIZ BITIENCOURT (PMDB - GO) - Urgente
necessidade de adoção, pelo Governo Federal, de
medidas para combate à violência. 12531

V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota

ção, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 254-C,de 2000, que altera o art.
42 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, prorrogando, por 10 anos, a aplicação, por
parte da União, de percentuais mínimos do total
dos recursos destinados à irrigação nas Regiões
Centro-Oeste e Nordeste........................... 12535

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados MORONI
TORGAN (PFL - CE), CARLOS ALBERTO LERÉIA
(PSDB - GO), ZONTA (PP - SC), MANATO (PDT
- ES), CABO JÚLIO (PSC - MG), JORGE GOMES
(PSB - PE), ALBERTO FRAGA(PTB- DF), EDISON
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ANDRINO (PMDB - SC), FERNANDO FERRO (PT
- PE), CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM), DELEY
(PV - RJ). 12536

MANATO (PDT - ES. Pela ordem.) - Propósito
do Governo Federal de liberação de recursos para
o transporte escolar de alunos da rede de ensino
público. Concessão de estímulo governamental ao
$etor de construção civil. 12536

SANDRO MABEL (Bloco/PL - GO. Pela or
dem.) - Solicitação aos Deputados de aprovação,
em segundo turno, da proposta de emenda à Cons
tituição sobre a aplicação de recursos na área de
irrigação nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste... 12537

MILTON CAROlAS (PTB - RS. Pela ordem.)
- Inauguração do Centro Social Beneficente Pró
Menor e Idoso Carente, no Município de Teotônia,
Estado do Rio Grande do Sul. Lista de autoridades
regionais presentes no evento. Participação do ora
dor na inauguração do novo templo da Assembléia
de Deus, no Município de Giruá, Estado do Rio
Grande do SuL..................................................... 12538

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter-
minação de encerramento dos trabalhos nas Co-
missões Permanentes. 12538

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Ques-
tão de ordem sobre a apreciação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 228-A, de 2004............ 12538

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anún-
cio de resposta à questão de ordem do Deputado
Arnaldo Faria de Sá no decorrer da sessão. ......... 12539

HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pela ordem.)
- Conveniência de implementação, pelo Congresso
Nacional, de medidas em defesa da biodiversidade
brasileira, especialmente na Amazônia. 12539

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado JAMIL MURAD
(PCdoB - SP)... 12539

NILSON MOURÂO (PT - AC. Pela ordem.)
- Solidariedade às famílias atingidas pelo transbor
damento do Igarapé São Francisco, em Rio Branco,
Estado do Acre. 12539

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela ordem)
- Realização, pelo Banco Central, na gestão do Go
verno anterior, de operações comprometedoras dos
oposicionistas ao Governo petísta, conforme relató
rio da CPI institu ída para investigação de remessas
ilegais de divisas ao exterior por meio do Banco do
Estado de São Paulo SA - BANESTADO............ 12539

DR. BENEDITO DIAS (PP - AP. Pela ordem.)
- Pedido à Presidência de determinação de encer~

ramento dos trabalhos nas Comissões. 12540

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Alerta à
bancada federal nordestina sobre a importância de apro
vação da proposta de emenda à Constituição acerca
de prorrogação, por 10 anos, da aplicação de recursos
em projetos de irrigação na Região Nordeste......... ..... 12540

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela ordem.)
- Esclarecimento acerca de artigo publicado pela re
vista Veja sobre investigações de irregularidades na
Controladoria-Geral da República. Caráter ilibado da
gestão do Ministro de Estado do Controle e da Trans
parência, Waldir Pires. Improcedência de denúncias
do Senador César Borges de suposta perseguição
empreendida pelo órgão contra administrações mu-
nicipais do PFL no Estado da Bahia. 12540

Usou da palavra para orientação da respec-
tiva bancada o Sr. Deputado B. SÁ (PPS - PI)...... 12541

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL - BA. Pela ordem.) - Contestação a pro
nunciamento do Deputado Nelson Pellegrino so
bre denúncias do Senador César Borges acerca
de suposta perseguição da Controladoria-Geral da
República a administrações municipais do PFL no
Estado da Bahia. Inidoneidade moral do Ministro de
Estado do Controle e da Transparência, Waldir Pi
res. Reafirmação do tratamento parcial dispensado
à investigação de Prefeituras administradas pelo
partido. Inércia do órgão e do PT na elucidação do
escândalo protagonizado pelo ex-subchefe de As
suntos Parlamentares da Presidência da República
Waldomiro Diniz. 12541

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or-
dem.) - Tréplica ao Deputado Nelson Pellegrino... 12541

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado AN-
TÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL-BA). 12542

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem.) - Paradeiro do assassino de professora em
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Apresen-
tação de proposição. 12542

CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM. Pela or
dem.) - Reivindicação ao Presidente da Caixa
Econômica Federal, Jorge Mattoso, de revisão dos
critérios de distribuição de cartões do Programa
Bolsa Família em Manaus, Estado do Amazonas. 12542

MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela or
dem.) - Realização de sessão solene pelo transcur
so dos 40 anos do trabalho com idosos do Serviço
Social do Comércio do Estado de São Paulo. ....... 12542

PEDRO CHAVES (PMOB - GO. Pela ordem)
- Solicitação aos Deputados das bancadas das
Regiões Centro-Oeste e Nordeste e do PMDB para
comparecimento ao plenário. . 12542

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo-
cação dos Parlamentares ao plenário. 12542

ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.) - Trans-
curso do 133º aniversário de fundação da Biblioteca
Pública Arthur Viana, em Belém, Estado do Pará. 12542

FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pela ordem.)
- Prejuízos causados por intempéries climáticas ao setor
agropecuário nacional, em especial ao setor de produ-
ção leiteira. Estagnação socioeconômica do País. 12543

NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES. Pela or-
dem.) - Artigo de autoria da jornalista Andréia Lo-



Março de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12461

pes, sobre o transcurso do primeiro aniversário do
assassinato do Juiz capixaba Alexandre Martins de
Castro, publicado pelo jornal A Gazeta. Necessidade
de intensificação das investigações pela Secretaria
Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo. 12544

DR. PINOTTI(PFL -SP.Pela ordem.) - Es
calada do desemprego na Região Metropolitana de
São Paulo. Solidariedade ao movimento grevista dos
servidores das Fundação Instituto Oswaldo Cruz,
na cidade do Rio de Janeiro. 12545

BARBOSA NETO(PSB -GO. Pela ordem.)
- Solicitação aos Deputados do PSB de compare-
cimento ao plenário. 12546

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da votação. 12546

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOÃO GRANDÃO (PT - MS). 12546

PRESIDENTE (l nocêncio Oliveira) - Aprova-
ção da proposta de emenda à Constituição nº 254,
de 2000, em segundo turno................................... 12546

Dispensa da votação redação final, nos ter-
mos do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento
Interno da Casa. 12550

Encaminhamento da matéria à promulgação
pelo Congresso Nacional. 12550

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados MURILO ZAUITH(pFL - MS), PROFESSOR
LUIZINHO (PT - SP). 12551

PRESIDENT~ (Inocêncio Oliveira) - Discus
são, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 575-C, de 1998, que altera o inciso
IV do art. 20 da Constituição Federal. 12551

Usaram da palavrapela ordem, para registro de
voto, os $rs. Deputados JOÃO BATISTA (PFL - SP),
BETO ALBUQUERQUE (PSB- RS), JORGE BIT-
TAR (PT - RJ), ROMEU QUEIROZ (PTB - MG).... 12551

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da discussão............................................ 12551

Votação da proposta em segundo turno.
Usaram da palavra para orientação das respec-

tivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO FERNAN-
DES (PT8~ MA), PAULOBAUER (PFL - SC). ...... 12552

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Registro
de voto doDeputado Cezar Silvestri. 12552

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)..................... 12552

JOÃO FONTES (Sem Partido - SE. Pela or
dem.) ~ Lançamento da Frente Parlamentar para o
Combateà Corrupção. Defesa de investigação, pelo
Parlamento brasileiro, das denúncias de corrupção
contra o Governo petista. 12552

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Decisão
da Presidência sobre a justificativa de voto........... 12553

CLÁUDIO MAGRÃO (PPS - SP. Pela ordem.)
- Realização de movimento de entidades sindicais
em São Paulo, Estado de São Paulo, em defesa da
redução da jornada de trabalho............................. 12553

CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.)
- Participação em debate na Universidade de Bra
sília sobre a reforma universitária. Aula. magna
proferida pelo Ministro daEducação, Tarso Genro,
na Universidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais. 12553

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC. Pela
ordem.) - Apoio à manifestação de bairros do Mu
nicípio de Rio Branco, no Estado do Acre, em de
fesa de ações da Prefeitu ra local. Solidariedade às
vítimas do alagamento do Igarapé São Francisco,
em Rio Branco. 12559

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo-
cação dos Deputados ao plenário. 12559

Resposta à questão de ordemformulada pelo
Deputado Arnaldo Faria de Sá. 12559

Usaram da palavrapela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados PAULO GOUVÊA (Blo-
co/PL - RS), GERALDO RESENDE (PPS - MS). 12665

PAULO MAGALHÃES (PFL ~ BA. Pela or
dem.) - Apelo ao Governo F='ederal para liberação
de recursos destinados à construção do metrô de
Salvador, Capital do Estado da Bahia ;..... 12665

JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ.
Pela ordem) - Equívoco dos métodos de combate
à corrupção adotados pelas administrações públi-
cas estaduais e federaL ,............. 12665

BERNARDO ARISTON (PMDB- RJ. Pela
ordem.) - Contradita ao pronunciamento da Depu-
tada Juíza Denise Frossard........... ........ ....... ......... 12666

VALDENOR GUEDES (PSC - AP. Pela or
dem.) - Concessão, pela Confederação Nacional
dos Dirigentes Lojistas, do Prêmio Mérito Lojista ao \
Jornal do Dia, do Estado do Amapá :...... 12666

NEUTON L1MA(PTB - SP. Pela ordem.)
Solicitação de retirada do Requerimento nº 1.562,
de 2004, e de encaminhamento de requerimentos
de informação aos Ministérios das Cidades e da
Justiça sobre acidentes de trânsito ocorridos com
trailers. Conveniência da união suprapártidária dos
Deputados em torno da aprovação da proposta de
destinação dos recursos oriundos da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico paramelho
ria do sistema estrutural de transportes de Estados,
Municípios e do Distrito Federal.......................... 12666

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela ordem.)
- Solicitação de comparecimento dos Deputados
integrantes do PFL ao plenário........... 12667

JACKSON BARRETO (PTB - SE. Pela or
dem.) - Clamor nacional em defesa do redirecio
namento da política econômica vigente no País.
Incoerência entre o aumento abusivo dos lucros
das instituições bancárias e o recrudescimento do
desemprego no País.............................................. 12667

ILDEU ARAÚJO (PP -SP.Pela ordem.) -
Apresentação de proposição.. 12669
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Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PROFESSOR IRAPUAN
TEIXEIRA (PP - SP). 12669

CABO JÚLIO (PSC - MG. Pela ordem.) 
Rompimento de relações políticas com o Governador
do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, em protes
to contra a inobservância do repasse de percentual
do soldo do servidor policial para o instituto de pre
vidência. Descumprimento, pelo Governo Estadual,
de promessa de envio dos projetos do Estatuto e
da Lei Orgânica da Polícia Militar para apreciação
pela Assembléia Legislativa do Estado. 12669

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
EDISON ANDRINO (PMDB - SC)......................... 12669

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da votação. 12670

Aprovação da proposta de emenda à Cons-
tituição nQ 575, de 1998, em segundo turno.......... 12670

Dispensa da votação da redação final, nos
termos do inciso I do § 2Q do art. 195 do Regimento
Interno da Casa..................................................... 12674

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ...... :................................................... 12674

ARNALDO FAR IA DE SÁ (PTB - SP) - Ques
tão de ordem sobre prejudicialidade do art.159 da
proposta de emenda à Constituição sobre a reforma
tributária................... 12674

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta à questão de ordem do Deputado Arnaldo
Faria de Sá.......................................................... 12674

Usou da palavra o Sr. Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG), Relator da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 228-B, de 2004............ 12675

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP), AN
TÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL - BA),
EDUARDO CUNHA (PMDB - RJ)......................... 12675

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RONIVON SANTIAGO
(PP - AC). 12676

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP)................... 12676

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Indeferi-
mento da questão de ordem suscitada pelo Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá................................. ...... 12676

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - Apre
sentação de recurso contra a decisão da Presidência à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.. 12676

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discus
são, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 228-B, de 2004, que altera o Siste-
ma Tributário Nacional e dá outras providências... 12676

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Consulta
aos Deputados sobre a possibilidade de desistência
do uso da palavra para discussão da matéria. ...... 12676

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados RICARDO BARROS (PP

- PR), BISMARCK MAIA (PSDB - CE), PASTOR
FRANKEMBERGEN (PTB - RR), ANTONIO CRUZ
(PTB - MS), MARCONDES GADELHA (PTB - PB). 12676

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da discussão............................................ 12676

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado VANDER LOUBET (PT - MS). 12677

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela ordem.)
- Elogio ao Presidente da sessão pela condução dos
trabalhos. Desvio na aplicação dos recursos oriun
dos da arrecadação da CIDE. Aguardo do compa
recimento do Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização para esclarecimento de cor
tes, contingenciamento de recursos orçamentários
e desvios na aplicação dos recursos da CIDE........ 12677

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados L1NDBERG FARIAS (PT
- RJ), GILBERTO KASSAB (PFL - SP). 12678

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela or
dem.) - Elogio ao Presidente da sessão pelo en
caminhamento dado ao processo de votação. Gre
ve de policiais federais e de fiscais agropecuários.
Inércia do Governo Federal na busca de solução
dos movimentos grevistas. Interesse da Oposição
no pleno funcionamento administrativo do País.... 12678

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto,
a Sra. Deputada LUIZA ERUNDINA (PSB - SP). ....... 12678

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Informa-
ção ao Plenário sobre justificativa de voto............. 12679

PASTOR AMARILDO (PSC - TO. Pela ordem.)
- Elogio ao Deputado Inocêncio Oliveira, no exercício da
presidência, pela condução dos trabalhos da Casa... 12679

ZÉ GERALDO(PT - PA. Pela ordem.) - In
consistência do pronunciamento do Deputado Mo
roni Torgan. Razões da aparente morosidade do
Governo Federal............ 12679

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados GILMAR MACHADO (PT - MG), ELlSEU RE-
SENDE (PFL- MG), ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA), 12679

NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG. Pela
ordem.) - Esclarecimento sobre o compromisso
do Governador Aécio Neves, do Estado de Minas
Gerais, com os policiais militares. Congratulação à
Casa pela celeridade do trâmite de proposta sobre
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econô-
mico. 12680

ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela or
dem.) - Regozijo com a aprovação de proposta
sobre compartilhamento de recursos da Contribui
ção de Intervenção no Domínio Econômico. Agra"
decimento ao Governo Federal pelo atendimento
às vítimas de enchentes no Município de Marabá,
Estado do Pará. Necessidade de liberação de re
cursos federais para obras de infra-estrutura na
região..................................................................... 12681
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RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG.
Pela ordem.) - Elogio à nova concepção gráfica e
editorial do jornal O Estado de Minas. Congratu
lação ao Governador Aécio Neves, do Estado de
Minas Gerais, pelo lançamento de projeto rodoviá-
rio........................................................................... 12681

MARIÂNGELA DUARTE (PT - SR Pela ordem.)
-Improcedência de acusações proferidas contra o
Governo petista ,......................... 12681

PRESIDENTE (Inocêncio· Oliveira). - Encer-
ramento da votação. 12682

Aprovação da proposta de emenda à Cons-
tituição nQ228, de 2004, em primeiro turno........... 12682

Declaração de prejudicialidade da proposta
inicial e das emendas apresentadas ao art. 159... 12686

Encaminhamento da matéria à respectiva Co-
missão para elaboração da redação para o 2Qturno. 12686

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado CARLOS SAMPAIO (PSDB
-SP)............................................................................... 12686

VI- Encerramento
2 ATA DA 32~ SESSÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 2ij SESSÃO LE
GISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52~ LEGISLATURA,
EM 24 DE MARÇO DE 2004

1- Abertura da sessão
II .... Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111 - Leitura do expediente
SESSÃO ORDINÁRIA DE 24-3-04
IV - Pequeno Expediente
INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE) - Acerto

da inserção da redistribuição de recursos da Con
tribuição de Intervenção no Domínio Econômico a
Estados e Municípios na Proposta de Emenda à
Constituição nQ228, de 2004, aprovada pelo Con
gresso Nacional. Mancomunação do Estado de Is
rael para o assassinato do líder espiritual do grupo
Hamas, Xeque AhmedYassin................................ 12695

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Pela ordem.) - Registro de voto proferido em
sessão anterior. 12695

HAMILTON CASARA (PSB - RO) - Viabilida
de de tecnologia,s desenvolvidas pela Universidade
de Brasília e pelo IBAMA para utilização de madei
ra como material de construção, para redução do
déficit habitacional no País.................................... 12695

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Contrariedade
ao critério de distribuição de recursos da Contribuição

de Intervenção no Domínio Econômico com base na

quantidade de rodovias pavimentadas em Estados e

Municípios. Contingenciamento de recursos orçamen-

tários destinados ao Estado de Mato Grosso do Sul. 12696

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Editorial
sobre dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística acerca da precariedade do saneamento básico
no País, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo. .... 12697

DOMICIANO CABRAL (PSDB - PB) - Pro-
testo contra o fechamento do hospital do Município
de Bayeux, no Estado da Paraíba ,... 12697

PAUDERNEYAVELINO (PFL - AM) - Elogio
ao Partido da Frente Liberal, na pessoa do Depu
tado Eliseu Resende, pela aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição nQ228, de 2004, parti
cularmente de dispositivo sobre a Contribuição da
Intervenção no Domínio Econômico. Alerta sobre
a possibilidade de congelamento dos recursos da
CIDE destinados aos Estados e Municípios.......... 12697

COLBERT MARTINS (PPS - BA) - Reflexos
da prática de malversação dos recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento na Educação, por
Prefeituras Municipais da Bahia, no elevado índice
de evasão escolar em Municípios do Estado..,..... 12698

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Anúncio
de lançamento, pelo Governo Federal, da nova po
lítica industrial, tecnológica e de comércio exterior.
Criação da Agência de Desenvolvimento Industrial.
Atribuições do órgão...... ,.... :.................................. 12698

AIRTON ROVEDA (PMDB - PR) - Transcurso
de aniversário de emancipação polftico·administra
tiva do Município de União da Vitória, no Estado do
Paraná '........................................ 12698

ZÉ GERARDO (PMDB .... CE. Pela ordem.)
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 12699

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pela or-
dem.) - Registro de voto proferido em sessão an-
terior....... 12699

DA. RI BAMAR ALVES (PSB - MA. Pela ordem.)
- Registro de voto proferido em sessão anterior..... 12699

JOSÉ ROCHA (PFL-BA) -Importância da
aprovação de dispositivo da Proposta de Emenda
à Constituição nQ228-B, de 2004, concessivo da
elevação do montante dos recursos dos Estados e
Municípios oriundos da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico. Conveniência da a,ntecipa
ção, pelo Governo Federal, dos recursos da CIDE
para atendim ento, pelos Governadores do Nordeste,
à demanda provocada pelas enchentes ,..... 12699

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO) - Registro de
voto proferido em sessão anterior. Apelo ao Gover
no Federal para repasse de maior vulto de recursos
orçamentários aos projetos de desenvolvimento da
agricultura e da indústria dos Estados da Região
Norte do País.... 12699

ANTONiO CARLOSMENDES THAME (PSDB
- SP. Discurso retirado pelo orador para revisão.)
-Importância de aprovação das Propostas de Emen-
da à Constituição nQs 254, de 2000, 575, de 1998,
e 228, de 2004... 12700

JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF. Pela
ordem.) - Registro de votoproferido em sessão an-
terior. Recebimento, pelo Companhia Energética de



12464 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2004

Brasília, do prêmio de melhor empresa distribuidora
de energia da Região Centro-Oeste...................... 12700

EDSON DUARTE (PV - BA Como Líder.)
Importância de aprovação das Propostas de Emen
daà Constituição nºs 254, de 2000, 575, de 1998,
e 228, de 2004. Necessidade de ampliação dos
investimentos no setor agrícola. 12700

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.)
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 12700

FERNANDO DE FABINHO (PFL- BA) - Con
tradição entre as promessas de campanha e as
ações do Governo petista. Solicitação ao Governo
Federal para pagamento dos salários de funcioná
rios do Programa Sentinela de combate à prosti
tuição infantil, no Município de Feira de Santana,
Estado da Bahia. Crescimento do desemprego no
País. Inoperância dos projetos sociais do Governo
Luiz Inácio Lula da Silva. 12701

JOSÉ UNHARES (PP - CE) - Justificativa da
ausência do orador nas votações de sessão anterior.
Comemoração do 1609 aniversário de nascimento
do Padre Cícero Romão Batista, no Município de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. Defesa de rea
bilitação do religioso pela Igreja Católica Apostólica
Romana. 12701

FEU ROSA (PP - ES. Discurso retirado pelo
orador para revisão.) - Defesa de adesão do Bra
sil à Área de Livre Comércio das Américas como
forma de viabilização do Governo Luiz Inácio Lula
da Silva. Efeitos da paralisação no Porto de Para-
naguá, Estado do Paraná. 12702

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ato da
Presidência sobre criação de Comissão Externa
destinada ao acompanhamento das investigações
acerca do envenenamento de animais na Fundação
Parque Zoológico de São Paulo 12702

WASNY DE ROURE (PT- DF - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 12702

DR. HÉLIO (PDT- SP) - Transcurso do Dia
Mundial de Combate à Tuberculose. Necessidade
de adoção, pelas autoridades competentes, de me-
didas eficazes contra a doença no Brasil. ....... ...... 12702

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR) - Solici
tação ao Governo Federal de rejeição da proposta de
aumento da contribuição previdenciária, apresentada
pelo Ministro da Previdência Social, Amir Lando. ..... 12702

MANATO (PDT - ES) - Capacidade técnica do
Presidente do BNDES, Carlos Lessa. Equívoco de
artigo publicado pelo jornal Folha de S.Paulo sobre
o perdão da dívida da empresa AES com o órgão. 12703

DR. EVILÁSIO (PSB - SP) - Imobilismo do
Governo petista. Preocupação com o agravamento
da crise social reinante no País.. 12704

SERGIO CAIADO (PP - GO) - Preocupação
com a queda da produção de soja em 2004. ........ 12705

MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA.
Pela ordem.) - Potencial utilização de campanha

publicitária pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva
para desvio da atenção da opinião pública de irre
gularidades administrativas e dos desdobramentos
do escândalo protagonizado pelo ex-Subchefe de
Assuntos Parlamentares da Presidência da Repú
blica Waldomiro Diniz. Encaminhamento de pedi
do de informações sobre o tema ao Secretário de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica,
Ministro-Chefe Luiz Gushiken. 12706

ALCEU COLLARES (PDT - RS) - Frustração
das expectativas populares de mudanças estruturais
e institucionais pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Repercussão negativa do escândalo protagonizado
pelo ex-Subchefe de Assuntos Parlamentares da
Presidência da República Waldomiro Diniz.lmperio
sidade do afastamento do Ministro-Chefe da Casa
Civil, José Dirceu, até a elucidação do caso. 12706

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP) - Justifica-
ção do Projeto de Lei nQ 21, de 2003, de autoria do
orador, sobre descriminação do aborto. ........ ........ 12707

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Divulgação de
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística sobre a precariedade do saneamento básico
e do acesso à água potável no País. Reivindicação
de investimentos federais no setor nos Municípios
do interior do Estado do Rio de Janeiro. ,.............. 12708

GERALDO RESENDE (PPS - MS) - Quebra
na safra de soja do Estado de Mato Grosso do Sul
provocada pela estiagem. Resistência do Prefeito La
erte Tetila à decretação de estado de emergência no
Município de Dourados. Transcurso dos aniversários
de emancipação político-administrativa dos Municí-
pios de Antônio João e Guia Lopes da Laguna. ..... 12708

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Contestação a
tentativas de Deputados oposicionistas de desqua
lificação do conjunto de ações do Governo Federal.
Anúncio, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
da disponibilização de recursos, pelo BNDES, para
financiamento do empresariado nacional, com vistas
à geração de emprego e renda. 12710

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) -Inse
gurança provocada pelo desarmamento das guar
das municipais na maioria das cidades do Estado
de São Paulo, com o advento da Lei nQ 10.826, de
2003. Conveniência da aproVação do Projeto de Lei
nº 2.857, de 2004, para autorização de porte de arma
de fogo aos integrantes dessas corporações. 12711

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN) - Outorga,
pelo SEBRAE, do Prêmio Prefeito Empreendedor
Mário Covas - 2003 ao Prefeito do Município de
Grossos, Estado do Rio Grande do Norte, João
Dehon. Saldo positivo da VII Marcha a Brasília em
Defesa dos Municípios. 12711

KELLY MORAES (PTB - RS) - Outorga, pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, do Prê
mio MéritoLojista às empresas Metalúrgica Mor e Con-
fecções Simon Braun Ltda. Pitt, sediadas no Município ~

de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.. 12712
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VICENTINHO (PT - SP) -índices revela
dores da retomada do. processo de crescimento
sustentável no País. Participação do orador na
inauguração, pela empresa Basf, de nova fábrica
de tintas Suvinil no Município de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo............................. 12713

COSTA FERREIRA (PSC - MA) - Precarie
dade do saneamento básico no Brasil. Urgência na
instalação no País de rede de esgoto nos níveis
exigidos pela Organização Mundial de Saúde. ..... 12713

L1NCOLN POATELA (Bloco/PL- MG) - Res
trições impo~tas por países importadores edificulda
des internas como fatores limitantes ao crescimento
das exportações brasileiras. 12714

CEZAR SCHIRMER (PMDB -- RS) - Apre
sentação de projeto de decreto legislativo acerca de
realização de plebiscito sobre a criação do Estado
de Piratini............................... 12714

CELelTA PINHEIRO (PFL - MT) - Urgente
liberação de recursos federais para recuperação da
BR-163 no Estado do Mato Grosso. Expectativa de
liberação de verbas da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico ao Estado, com vistas à re
alização de obras de infra-estrutura. Formalização
de consórcios para pavimentação da malha viária
mato-grossense. 12714

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) -Impor
tância depreservação dosrecursos hídricos brasilei
ros. Temas preocupantes para estudiosos e políticos
brasileiros relativamente à política de águas no País.
Perspectivas abertas par$l Odesenvolvimento socio
econômico doNordeste com a irrigação na Bacia do
Rio São Francisco. Importância da preservação de
nascentes e cursos de rios pernambucanos para a
manutenção cio equilíbrio ecológico e da biodiver
sidadenaregião. Necessidade de conscientização
das autoridades brasileiras para a implantação da
Lei das Águas no País....... 12715

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Conces-
são de prêmio ao Jornaldo Dia pela Confederação
dos Dirigentes Lojistas., .... ,.................................... 12716

JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP) 
Conveniência da consolidação prévia do MER
COSUL à adesão do arasil à Área de Livre Co-
mércio das Américas ;........................... 12716

LAURACARNEIRO (PFL - RJ) - Homena
gem à Polícia Militar do Distrito Federal. Defesa de
extensão da Gratificação de Condição Especial de
Função Militar - GCEF aos pioneiros da Polícia
Militar do Distrito Federal.......... 12716

MILTON CAROlAS (PTB - RS) - Encaminha
mento de indicação ao Ministro da Educação, Tarso
Genro, para revisão do cancelamento de convênios
do Programa de Expansão da Educação Profissio-
nal no Estado do Rio Grande do Sul. 12718

PAULO GOUVÊA(Bloco/PL - RS) - Apoio à
greve de policiais federais. Necessidade de concessão

de reajuste salarial aos servidores públicos federais.
Defesa da redução da idade de imputabilidade penal. 12718

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) - Elogi?
ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pela
realização, em Corumbá, dos Jogos Internacionais
de Aventura do Pantanal. ........,............................. 12720

WALTERPINHEIRO (PT - BA) - Prática de
superfaturamento pela Empresa Baiana de Águas
e Saneamento na compra de ácido fluossHícico,
flúor........................................................................... 12720

CARLOS SOUZA (Bloco/PL - AM) - Conse
qüências negativas para o País .da remessa ilegal
de divisas ao exterior............................. 12720

PAULO AOCHA (PT - PA) - Elevação dos
índices de violência no Município de Xinguara, Es-
tado do Pará. 12721

V- Grande Expediente
ANTONIO CRUZ (PT6 - MS) -Avanços e

perspectivas do SUS. Realização da 121l Conferên
cia Nacional de Saúde, sobre o tema A SaLÍde que
temos e o SUS que queremos. Apoio à proposta
de estímulo da ida de profissionais emsaúde para
o interior do País e ao Programa Humaniza SUS.
Dificuldades dos Municípios fronteiriços do Esta
do de Mato Grosso do Sul com a intensa procura
por tratamento em unidades de saúde do País por
estrangeiros. Importância da implantação do Car
tão Nacional de Saúde, no âmbito do SUB. Tenta
tiva de deslocamento de recursos concernentes à
Emenda Constitucional nº 29, sobre vinculação de
verbas da União, Estados e Municípios para o se
tor de saúde. Insuficiência dos recursos alocados
para atendimento à saúde do cidadão brasileiro,
segundo documento da Associação Brasileira de
Saude Coletiva e do Centro 6rasileiro de Estudos
de saúde ,.............................. 12722

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE Pela or
dem.) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do agente rodoviário federal Newton Sérgio de
Miranda Medeiros............................ 12727

FRANCISCO TURRA (PP- RS. Pela ordem.)
- Generalizada constatação entre os brasileiros da
falta de iniciativas e de desacertos do Governo Fe
deral. Reflexos negativos da excessiva carga tribu-
tária vigente no País. 12728

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Prosperidade
socioeconômica do Município de Dourados, Estado
de Mato Grosso do Sul, com destaque para osetor
agroindustrial. Desempenho do Prefeito Laerte Teti
la. Expectativa de criação da Universidade Federal
da Grande Dourados. 12728

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP - SP.
Pela ordem.) -Ineficácia do Sistema NacionaJ An
tidrogas na prevenção do consumo de entorpe
centes, recuperação de dependentes químicos e
combate ao narcotráfico. Vinculação direta entre o
uso de drogas ilícitas e a escalada da violência no
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País. Necessidade de repressão rigorosa tanto a
narcotraficantes quanto a usuários. 12733

MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pela or
dem.) -Apresentação de projeto de lei sobre isenção
da cobrança de contribuições sociais da indústria
na.cional de medicamentos veterinários e sobre a
obrigatoriedade de registro exclusivo nos Conselhos
Regionais de Medicina de hospitais, maternidades,
casas de saúde e clínicas médicas. 12734

NEY LOPES (PFL - RN. Pela ordem.) - Re-
gistro de voto proferido em sessão anterior........... 12734

lONTA (PP - SC. Pela ordem.) - Preocupação
com a estiagem nos Estados de Santa Catarina, do
Rio Grande do Sul e do Paraná. Solicitação ao G0

verno Federal de apoio aos pequenos agricultores
atingidos pela falta de chuvas 12734 12734

ADÂO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.) - Par
ticipação do orador em audiência do Movimento dos
Atingidos pelas Barragens com a Ministra de Minas
e Energia, Dilma Rousseff. 12734

CÉSAR BANDEIRA (PFL - MA. Pela ordem.)
- Agradecimento aos Deputados integrantes do PFL
pela indicação do orador para a 1ªVice-Presidência da
Comissão de Educação e Cultura da Casa. Inexistên
cia, no âmbito do Ministério da Educação, de política
de recuperação das universidades públicas brasileiras.
Importância do Conselho Nacional de Educação........ 12735

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem.) - Registro de voto proferido em sessão
anterior. Congratulação à Casa pela aprovação da
proposta de transferência de recursos da Contri
buição de Intervenção no Domínio Econômico para
Estados e Municípios............................................. 12735

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem.) - Apoio à proposta de coincidência dos
mandatos eletivos. Alerta aos Parlamentares so
bre os riscos de assinatura de proposições sem o
devido conhecimento do respectivo teor................ 12735

SERAFIM VENlON (PSDB - SC. Pela ordem.)
-Início das obras do Hospital Regional Universitário
de Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Prin
cípios do cooperativismo. Equívoco de portaria da
Secretaria da Receita Federal sobre tributação das
aplicações financeiras das cooperativas de crédito.
Sugestões de emendas à Medida Provisória nº 161,
de 2004, apresentadas pelo Governador Luiz Hen-
rique da Silveira, do Estado de Santa Catarina..... 12736

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela ordem.)
- Transcurso do 35º aniversário de criação da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. De
fesa de aprovação de projetos sobre concessão
de adicional de periculosidade e de insalubridade
aos carteiros. Congratulações ao Presidente da
ECT, João Henrique de Almeida Souza. Lembran
ça de processo de anistia de servidores demitidos
no Governo Collor e de pagamento de reajuste a
ferroviários aposentados. 12738

MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela ordem.)
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 12740

MARCUS VICENTE (PTB - ES. Pela ordem.)
- Congratulação ao Governo do Estado do Espírito
Santo pelo repasse de recursos à Associação Fe-
minina de Educação e Combate ao Câncer. .. ....... 12740

CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.) 
Necessidade de aprovação do projeto de decreto le
gislativo sobre anistia a servidores demitidos durante
o Governo Collor. Urgente empenho do Governo na
busca de solução para greve de servidores federais.
Resultado da comissão de sindicância do Palácio
do Planalto acerca do envolvimento do ex-asses
sor Waldomiro Diniz na prática de irregularidades.
Apoio à sugestão do Senador Eduardo Suplicy de
utilização da tribuna do Congresso Nacional, pelo
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da Re
pública, José Dirceu, para esclarecimento acerca
das denúncias de seu envolvimento em ilicitudes.
Equívoco do posicionamento do PT, contrário à
instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito
para apuração dos fatos. Conveniência da iniciativa
dos candidatos majoritários do PT de divulgação,
pela Internet, dos gastos com a campanha eleitoral.
Inoportunidade da retirada, por Senadores do PT,
da assinatura do requerimento para a criação da
CPI dos Bingos. Apoio à implantação da Agência
Nacional Anticorrupção.................. 12741

WLADIMIR COSTA (PMDB - PA. Pela ordem.)
- Conveniência de rejeição da Medida Provisória nº
168, de 2004, proibitiva do funcionamento de jogos de
bingo no País. Solidariedade às famílias atingidas pelo
fechamento de casas de exploração da atividade....... 12742

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo-
cação dos Deputados ao plenário para apreciação
das matérias constantes na Ordem do Dia. 12743

lELlNDA NOVAES (PFL- BA. Pela ordem.)
- Transcurso do 81º aniversário de criação da Rá-
dio Sociedade, no Estado da Bahia....................... 12743

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP - SP.
Pela ordem) - Defasagem dos soldos dos militares das
Forças Armadas brasileiras. Conveniência de votação
da Medida Provisória nº 2.131 ,de 2000, atual nº 2.215-
10, de 2001 , acerca da remuneração da classe.......... 12743

ALEX CANZIANI (PTB - PRo Pela ordem)
- Necessidade da participação do Governo Federal
na solução dos problemas no Porto de Paranaguá,
Estado do Paraná. 12745

SEVERIANO ALVES (PDT - BA. Pela ordem.)
- Apoio à manifestação dos familiares dos militares
das Forças Armadas em .favor de reajuste salarial
da categoria e à idêntica reivindicação dos agentes
da Polícia Federal. 12745

BENEDITO DE LIRA (PP - AL. Pela ordem.)
- Defesa de continuidade do Programa de Equali
zação de Custos de Produção de Cana-de-Açúcar
para a Região Nordeste. 12745
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Faleci
mento do genitor do Deputado Roberto Brant. Votos
de condol.ências ao Parlamentar. 12748

ILDEU ARAÚJO (PP-SP. Pelaordem.)-Trans
curso do 133Q e do 132Q aniversários de emancipação
político-administrativa, respectivamente, dos Municípios
de Araras e Monte Mor, no Estado de São Paulo........ 12748

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) - Nota
Sindicato completa 58 anos de história, subscrita
pelo Sindicato da Construção Civil, Montagem e
Construção Pesada do Sul Fluminense................. 12750

JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL - RJ.
Pela ordem.) - Anúncio do envio de indicação à
Secretaria de Comunicação de Governo e Ges
tão Estratégica da Presidência da República para
criação de campanhas publicitárias destinadas à
conscientização da população brasileira sobre os
efeitos da discriminação e da intolerância racial... 12751

ROBERTO BALESTRA (PP ..,.. GO. Pela or
dem.) - Congratulação ao SESC de São Paulo pela
implantação de programas destinados à valorização
dos idosos. Falecimento do ex-Prefeito Municipal de
Santa Rosa de Goiás, Adalgiso Alves Carrijo. ...... 12751

LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC. Pela or
dem.) - Frustração da sociedade brasileira com a
política socioeconômica do Governo Federal. Efeitos
da abusiva lucratividade das instituições bancárias
na escalada do desemprego no País. 12752

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Informa
ção aos Deputadossobre.a decisão da Presidência
de aguardo da chegada do Relator ao plenário para
início da Ordem do Dia.......................................... 12753

FERNANDO GABEIRA (Sem Partido - RJ.
Pela ordem.) - Preocupação com impasse em torno
do escoamento de exportações pelo Porto de Pa
ranaguá, no Estado doParaná. Imperiosidade da
investigação profundadoescândaloprotagonizado
pelo ex"Subchefe de Assuntos Parlamentares da
Presidência da RepúblicaWaldomiro Diniz e de de
clarações do ex-Diretor do órgão norte-americano
Federal BUreau of Investigation no Brasil, Carlos
Costa, sobre irregul?ridades na Polícia Federal e
na AgêociáBrasileira de Inteligência. Necessida
de de negociação com o movimento grevista de
fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento ; , ,.. 12753

RODRIGOMAIA (PFL - RJ, Pela ordem,)
- Retirada do requerimento de retirada da matéria
de pauta................................................................. 12753

CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pela ordem.)
- Retificação de voto proferido em sessão anterior.. 12753

DR. BENEDITO DIAS (PP - AP. Pela ordem.)
- Transcurso do Dia Mundial da Água. 12754

ROBERTO MAGALHÃES (PTB - PE. Pela
ordem.)- Solicitação à Presidência, na condição
de Relator da Medida Provisória nQ 168, de 2004,
de consulta aos Srs. Líderes sobre a possibilidade
de adiamento da apreciação da matéria. 12754

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ex
celência do parecer apresentado pelo Relator
Roberto Magalhães. 12755

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Consulta
aos Srs. Líderes sobre a existência de acordo para
votação de requerimento de retirada de medida
provisória da pauta. 12755

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.)
- Anúncio, pelo PFL, de encaminhamento contra
a aprovação de requerimento. ,.............................. 12755

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or-
dem.) - Retirada do requerimento de retirada da
pauta da Medida Provisória nQ 168, de 2004......... 12755

ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP. Pela ordem.) - Apoio à proposta de concessão
de prazo para apresentação do parecer, apresen"
tado pelo Relator da medida provisória................. 12755

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória nQ 168-A, de
2004, que proíbe a exploração de todas as modalida
des de jogos de bingo e jogos em máquinas eletrôni
cas denominadas caça-níqueis, independentemente
dos nomes de fantasia, e dá outras providências. .... 12759

Votação de requerimento de discussão da
medida provisória por grupo de artigos... ......... ..... 12759

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. peputados RODRIGO MAIA
(PFL - RJ), LUIZ SERGIO (PT - RJ)................. 12759

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.)
- Retirada do requerimento pelo PFL.................... 12760

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Consulta à Presidência sobre a possibi
lidade regimental de apresentação de requerimento
para adiamento da discussão da matéria.............. 12760

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
RODRIGO MAIA (PFL- RJ). 12761

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. Solicitação aos
Parlamentares de permanência no plenário, tendo
em vista a convocação de sessão extraordinária.. 12761

Usaram da palavra pela ordem os. Srs. Depu-
tados ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP), RO-
DRIGO MAIA (PFL- RJ)....................................... 12761

SEVERIANO ALVES (PDT -BA. Pela ordem.)
- Consulta à Presidência sobre a apreciação dos re-
querimentos apresentados pelo Relator e pelo PFL. 12761

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Severiano Alves. Esclarecimento ao
Plenário sobre o tempo concedido aos oradores
para uso da palavra. 12761

Usou da palavra para discussão da maté-
ria o Sr. Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
(PSDB - SP). 12761
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Usou da palavra para discussão da matéria o Sr.
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT - RJ). 12762

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Presença
no plenário do Prefeito Joaquim Lucas Furtado e do
Secretário de Comunicação Social, Hélcio de Castro
Araújo, do Município de Barras, Estado do Piauí. ... 12764

BOSCO COSTA (PSDB - SE) - Questão de

ordem sobre a necessidade de apreciação de reque
rimento de prorrogação dos trabalhos da CPI institu
ída para investigação das ações de milícias privadas

e grupos de extermínio na Região Nordeste.""."". 12764

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.)- Contradita à questão de ordem do Depu-

tado Bosco Costa. """"" ..... " .. """."""",, ..... ,,""" 12764

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Compro
misso da Presidência de decisão sobre a questão
de ordem do Deputado Bosco Costa e a contradita
do Deputado Arnaldo Faria de Sá. """ .. ""."" .. "." 12765

JOÃO LEÃO (Bloco/PL - BA. Pela ordem.)
-Indagação à Presidência sobre procedimentos para
inclusão na pauta da Proposta de Emenda à Consti
tuição nQ 57, de 1999, sobre a instituição do Fundo
Nacional de Desenvolvimento do Semi-Árido.... ,," 12765

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-

posta ao Deputado João Leão"""" ..... "".""" .... ,,. 12765

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP)... 12765

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado ANTON 10 CARLOS MENDES THAME

(PSDB - SP)" .. """."."." .... "" .. "".""""""""".,,.,, 12766
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela

ordem.) - Assunção de postos de fiscalização em
aeroportos por Delegados da Polícia Federal e
funcionários da INFRAERO, diante da continuida
de do movimento grevista dos agentes da Polícia
Federal"."" "'" "". " ..... "" ...... " ... ".,," ".,," ". " .. ,,,,,. 12767

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE), 12767

VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela ordem.)
- Preocupação com os desdobramentos de movi
mentos grevistas de servidores públicos. Apresen-
tação de proposições""" .... ";" .. """"""""""",,.,,. 12768

Usaram da palavra para discussão da ma-
téria os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO (PT - RJ),

CLAUDIO CAJADO (PFL- BA)" """." .. " .... "",,... 12768

Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados EDUARDO VALVERDE (PT ~ RO),

JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL)""."" ...."" .. "".... 12770
ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela ordem.)

- Desagravo da oradora relativo a acusações de
tráfico de influência protagonizado pelo ex-Subche
fede Assuntos Parlamentares da Presidência da

República Waldomiro Diniz, feitas pelo Presidente
da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso. ...... 12771

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA (PT - RS). 12772

ALBERTO FRAGA (PTB - DF Pela ordem.)
- Recebimento de abaixo-assinado da Federação
Nacional dos Policiais Federais em defesa da cria
ção de CPI para apuração de denúncias publicadas
pela revista CartaCapital. .. 12773

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pela or
dem.) - Potencialidades econômicas e turísticas do
Distrito de Xerém, no Município de Duque de Ca
xias, Estado do Rio de Janeiro. Solicitação à Agên
cia Nacional de Transportes Terrestres de revisão
da quantidade de praças de pedágio no Estado do
Rio de Janeiro.... " .. " .. " .... "." .. """ ........"".." .. ,,..... 12774

Usou da palavra para discussão da matéria o

Sr. Deputado ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP). 12774

MILTON BARBOSA (PFL- BA. Pela ordem.)

- Contradição entre as promessas de campanha
e as ações do Governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Crescimento dos lucros bancários em 2003. Aumen

to do desemprego e da carga tributária durante o

Governo petista, " " " " .. "",,.... 12775

JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ.
Pela ordem.) - Apoio à Deputada Zulaiê Cobra.... 12776

LOBBE NETO (PSDB - SP. Pela ordem.) 
Moções de repúdio encaminhadas ao orador pela
Secretária do Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior, Prafa. Ana Lúcia

Barbosa Faria """,,................... 12776

Usaram da palavra para discussão da maté-

ria os Srs. Deputados FERNANDO GABEIRA (Sem

Partido, RJ), FERNANDO FERRO (PT - PEJo .... ;. 12777

Apresentação de proposições: DEVANIR
RIBEIRO, LUIZ EDUARDO GREENHALGH, EDU
ARDO CUNHA, JOSÉ UNHARES, MARCELO

ORTIZ,GILBERTO KASSAB, ODAIR, ALBERTO
FRAGA, NICE LOBÃO, COLBERT MARTINS, DR.
RIBAMAR ALVES, ILDEU ARAÚJO, RONALDO
VASCONCELLOS, NEUTON LIMA, INÁCIO ARRU
DA, REINALDO BETÃO, MARCELO GUIMARÃES
FILHO, FÁTIMA BEZERRA, GERALDO RESENDE,
CEZAR SCHIRMER, L1NCOLN PORTELA, LOBBE
NETO, MAX ROSENMANN, EDSON DUARTE,
CARLlTO MERSS, ALBERTO FRAGA, JOÂO MEN
DES DE JESUS, ALMIR MOURA, MILTON CAR
OlAS, VANESSA GRAZZIOTIN, JAIME MARTINS,
LEONARDO PICCIANI, VEDA CRUSIUS, LAURA
CARNEIRO, Luís CARLOS HEINZE, CONFÚCIO
MOURA, ROBERTO PESSOA, JÚLIO CESAR,
MARCOS DE JESUS ,................ 12780
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JOÃO FONTES (Sem Partido - SE. Pela or
dem.) - Defesa de anulação de conCurso doTribunal
de Justiçado Estado de Sergipe. 12782

PAULO AFONSO (PMDB -SC. Pela ordem.)
- Relato de reunião do orador com dirigentes do
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul. Importância do BRDE para o desenvolvimento
da Região Sul. 12782

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela or-
dem.) - Apoio a manifestação para reajuste dos

salários dos militares brasileiros............................ 12783

TAKAYAMA (PMDB - PRo Pela ordem.) 
Transcurso do Dia Mundial da Água. Importância

da preservação do meio ambiente. Divulgação, pelo
IBGE, do Atlas de Saneamento, sobre as condições
de saneamento básico no País. Congratulação ao
Governo do Estado do Paraná pelos resultados do

Projeto Mata CHiar. 12785

WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Pela ordem.)
- Necessidade de debate, pela Casa, da medida
provisória proibitiva do funcionamento de jogos de
bingo no País. Intermediação na greve dos fiscais
agropecuários pela Comissão de Agricultura e Po-
lítica Rural da Câmara dos Deputados.................. 12785

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela or
dem) - Congratulações aos Líderes partidários
pela decisão de adiamento da votação da medida
provisória proibitiva da prática de jogos de bingo

no País. Críticas ao parecer apresentado à matéria
pelo Relator Roberto Magalhães. 12785

JÚLIO CESAR (PFL - PI. Pela ordem.) - Apre

sentação de requerimentos de informações à Mi
nistra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, sobre
a Conta de Consumo de Combustfvel e a Conta de

Desenvolvimento Energético. 12787

LUIZ BASSUMA (PT - BA. Pela ordem. Dis
curso retirado pelo orador para revisão.) - Acerto
da decisão da Presidência de adiamento da votação
da medida provisória proibitiva do funcionamento
de jogos de bingo no País. 12787

TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS. Pela
ordem.) - Realização de audiência pública pela
Comissão Especial destinada ao exame da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 438, de 2001,
sobre a expropriação de terras como punição pela
exploração de trabalho escravo. 12787

ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Pela or
dem.) - Acerto do adiamento da votação da Medida
Provisória nº 168, de 2004, sobre proibição da ex
ploração de jogos de bingo e máquinas eletrônicas
caça-níqueis no País. 12788

Usou da palavra pela ordem, para justificativa de
voto, o Sr. Deputado ITAMAR SERPA (PSDB - RJ). 12788

WLADIMIR COSTA (PMDB - PA. Pela ordem.)
- Preocupação com a preservação de empregos nas
casas de bingo no País, ameaçados pela eventual
aprovação da Medida Provisória nº 168, de 2004.
Inexistência de provas de envolvimento dos esta
belecimentoscom o crime organizado no Estado
do Pará. 12788

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Comuni
cação ao Plenário sobre o regime de urgência para
apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 76,
de 2003, acerca de recriação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste................... ....... 12788

ROBERTO PESSOA (Bloco/PL - CE. Pela
ordem.) - Apoio ao regime de urgência para apre
ciação do Projeto de Lei Complementar nº 76, de
2003, sobre a recriação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste............................... 12788

ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.) - Lan
çamento,pelo Governo Federal, do Programa de
Universalização da Energia Elétrica...................... 12789

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) - Re
púdio ao atentado terrorista contra a Embaixada
brasileira em Santiago, Chile, assumido pelo grupo
de esquerda MIR, daquele país, em protesto contra
a prisão do seqüestrador do publicitário Washington
Olivetto no Brasil................. 12789

JÚLIO DELGADO (PPS - MG. Como Líder.)
- Saudação aos representantes do PPS do Município
de Araguacema, Estado de Tocantins, presentes no
plenário. Posicionamento do PPS de repúdio à prática
de terrorismo. por grupos políticos e Estados nacio
nais. Necessidade de investigação dos fatos relatados
em matéria veiculada na revista IstoÊ sobre crimes
praticados pelo regime militar no enfrentamento da
Oposição no País, com a conseqüente punição dos
possíveis responsáveis, e em matéria veiculada na
revista CartaCapital sobre a ingerência dos órgãos
de informação e segurança dos Estados Unidos da
América em assuntos internos do País.' 12789

JOVINO CÂNDIDO (PV - SP. Pela ordem.)
- Sensibilidade da Presidência da Casa no aten
dimento ao clamor da sociedade pela retirada dos
vidros entre as galerias e o Plenário. Elogio ao dis-
curso proferido pelo Deputado Fernando Gabeira. 12791

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Autorização, pelo Governo Federal, da con
tratação de servidores para o Instituto Nacional do
Seguro Social. Iniciativa do núcleo agrário do PT de
apresentação de requerimento de convocação dos
Ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimen
to, do Desenvolvimento Agrário, da Fazenda e da



12470 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2004

Integração Nacional para discussão dos efeitos da
estiagem em Municípios do Estado do Rio Grande
do Sul...,"", , , , "., , "......... 12791

ANTONIO CARLOS MENDESTHAME (PSDB
- SP. Pela ordem.) - Prejuízo para a economia na
cional decorrente da greve dos fiscais agropecuá
rios e da ameaça de paralisação dos funcionários
da Secretaria da Receita Federal"........................ 12791

WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Aplausos ao pronunciamento da Depu
tada Zulaiê Cobra, Preocupação com a iniciativa
do Poder Executivo de envio à Casa de projeto de
lei sobre regulamentação do setor de saneamento
sem prévia discussão com a sociedade. 12792

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela ordem.)
- Benefícios para o Estado do Rio Grande do Norte
decorrentes da implantação, pela PETROBRAS, do
Projeto Malhas e do Projeto GASENE, de constru
ção do Gasoduto Sudeste-Nordeste, para aprovei-
tamento do gás natural. 12792

BABÁ (Sem Partido - PA. Pela ordem,) - So-
lidariedade aos policiais federais em greve. .......... 12793

RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL - PA. Pela
ordem) - Apresentação de requerimento de trans
formação de sessão plenária da Casa em Comis
são Geral para debate da implantação da Hidrovia

Araguaia - Tocantins, 12793

VIEIRA REIS (PMDB - RJ, Pela ordem ,) - Pro-

testo contra os aumentos abusivos dos preços de
pedágios rodoviários no Estado do Rio de Janeiro, 12793

VII- Encerramento

COMISSÃO

3 - PARECER - Projeto de Lei nº 1231-
A/03, ,., , , " ,........... 12812

SEÇÃO 11

4- MESA
5 - lÍDERES E VICE-lÍDERES
6 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
7 - COMISSÕES
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
havendo quorum regimental para abertura da ses
são, nos termos do § 3° do art. 79 do Regimento In
terno, aguardaremos· até meia hora para que ele se
complete.

ÀS 9 HORAS E 12 MINUTOS COMPA
RECEM OS SRS.:

Inocêncio Oliveira

RORAIMA

DA. RODOLFO PEREIRA PDT
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

VALDENOR GUEDES PSC
Total de Amapá: 1

PARÁ

WLADIMIR COSTA PMDB
Total de Pará: 1

RONDÔNIA

ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSB
Total de Rondônia: 3

ACRE

NILSON MOURÃO PT
Total de Acre; 1

MARANHÃO

TEREZINHA FERNANDES PT
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 5

PIAuí

NAZARENO FONTELES PT
Total de Püauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

PAULO RUBEM SANTIAGO PT
Total de Pernambuco: 1

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
Total de Alagoas: 1

BAHIA

CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FERNANDO DE FABINHO PFL
JOSIAS GOMES PT
LUIZ ALBERTO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 7

MINAS GERAIS

JOÃO MAGNO PT
MARIA DO CARMO LARA PT
Total de Minas Gerais: 2

EspíRITO SANTO

MANATO PDT
NEUCIMAR FRAGA PL PUPSL
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
IVAN VALENTE PT
LUIZA ERUNDINA PSB
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NELSON MARQUEZELLI PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
VICENTINHO PT
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

LEONARDO VILELA PP
RUBENS OTONI PT
SERGIO CAIADO PP
Total de Goiás: 3

PARANÁ

DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
MARIA DO ROSÁRIO PT
ORLANDO DESCONSI PT
Total de Rio Grande do Sul: 4

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de 52
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. CLAUDIO CAJADO, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. VALDENOR GUEDES, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

---- ---- - ----,- ------~~ - ------- -----~---~ -

111 - EXPEDIENTE

Oficio nº 18/Plen

Brasília, 23 de março de 2004

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

Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a

fim de indicar, como titular, o Deputado RUBENS OTONI,
PTIGO, na Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda ã Constituição nº 101-A, de 2003
(autoriza a reeleição dos membros das Mesas Diretoras
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal).

Atenciosamente, - Arlindo Chinaglia, Líder
do PI.

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Oficio nº 21 0-L-PFU04

Bras(lia, 22 de março de 2004

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

Senhor Presidente, •
Comunico a Vossa Excelênciaque o Deputado

Carlos NADER deixa de integrar, como membro su
plente, Estudos e Avaliação Tecnológica.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio nº 215-L-PFU2004

Brasília, 23 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Rodrigo

Maia para integrar, como membro titular, a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Ofício nQ 219-L-PFU04

Brasília, 23 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Laura Car

neiro para integrar, como membro titular, a Comissão
Especial destinada a proferir parecer á Proposta de
Emenda à Constituição n

Q
101-A, de 2003, do Senhor

Benedito de Lira, que "dá nova redação ao § 4Q doart.
57 da Constituição Federal" (autorizando a reeleição
dos membros das Mesas Diretoras da Câmara dos
Deputados e do Senado Federa!), em substituição ao
Deputado Rodrigo Maia, que ocupará vaga de suplente
na referida comissão.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nQ 220 -L-PFU04

Brasília, 23 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ney Lo

pes para integrar, como membro suplente, a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n

Q
101-A, de 2003, do

Senhor Benedito de Lira, que "dá nova redação ao
§ 4Q do art. 57 da Constituição Federal" (autorizan
do a reeleição dos membros das Mesas Diretoras
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal),
em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Ofício nQ 222-L-PFU2004

Brasilia, 23 de março de 2004
Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Murilo Zaui

th para integrar, como membro suplente, a Comissão
de substituição ao Deputado Carlos Nader.

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

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Oficio nQ 223-L-PFU04

Brasília, 23 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Rocha

para integrar, como membro suplente, a Comissão de
Seguridade Social e Família, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 23-3-04. - JOAO PAULO CUNHA,

Presidente

Oficio nQ 225-L-PFU2004

Brasilia, 24 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
DeputadoJoão Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Rodrigo Maia

para integrar, como membro suplente, a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se
Em 24-3-04.- João Paul.o Cunha,

Presidente

Ofício nQ 226-L-PFU2004

Brasília, 24 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado RODRI

GO MAIA para integrar, como membro suplente, a
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado josé carlos aleluia,
Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente
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Of. Lid nº 274

Brasília-DF., 24 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília ~ DF

Senhor Presidente
Cumprimentando Vossa Excelência, insubsistente

a partir desta data, a indicação do Deputado Benedito
de Lira, do PP/AL, para a Titularidade da Comissão de
Desenvolvimento Urbano-CDU.

Oportunamente faremos a indicação daquele
nobre Parlamentar da nossa Ba.ncada, para outra Co
missão Permanente.

No ensejo, estima e consideração.
Atenciosamente, Deputado Pedro Henry, Lí

der do PP.

Defiro. Publique-se
Em 24-3-04. - JOÃo PAULO CUNHA, Pre

sidente.

Of.223 /2004

Brasília 24 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, no~ termos regimen

tais, os Senhores Deputados JOSE Múcio Monteiro
(PTB - PE), e Paes Landim (PTB - PI), na qualida
de de Titulares e IRIS SIMÕES (PTB - PR) e Jovair
Arantes (PTB - GO), na qualidade de Suplentes, para
integrarem a Comissão Especial destinada a proferir
parecerá Proposta de Emenda à Constituição nº 101
A, De 2003, do Senhor Benedito de Lira, que "dá nova
redação ao § 4º do art. 57 da Constituição Federal"
(autorizando a reeleição dos membros das Mesas
Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal).

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

Deputado José Múcio Monteiro, Líder do
PTB.

Defiro. Publique-se
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente

Of nº 229/2004

Brasília, 23 de março de 2004

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

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Sandro Matos (PTB - RJ), como Suplente, para com
por a Comissão Permanente de Finanças e Tributação
e solicito o seu desligamento da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da condi
ção de Suplente.

Aproveito o ensejo para reiterar nossos protestos
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mor
teiro, Líder do PTB

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. nº 232/2004

Brasília, 24 de março de 2004

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

Senhor Presidente
Indico a Vossa
Excelência, nos termos regimentais, Vice-Lider do

PTB o Senhor Deputado RONALDO VASCONCELLOS
(PTB - MG), em substituição ao Senhor Deputado
JOSÉ MILlTÃO (PTB - MG).

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência nossa expressão de elevado apreço.

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral. Em. 24-3-2004. - João

Paulo Cunha, Presidente

Ofício nº 233/2004

Brasília, de março de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados

Eduardo Seabra, Elaine Costa, Jose Carlos Elias, Jose
Chaves, Jovair Arantes E Jackson Barreto, Na Qua
lidade de Titulares e Alex Canziani, Amon Bezerra,
Homero Barreto, Josué Bengtson, Neuton Lima, Pedro
Fernandes, na qualidade de Suplentes, para compor
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, para 2004.

Ao ensejo renovo protestos de estima e apreço.
Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon

teiro, Líder do PTB.

Publique-se
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Ofício nº 236/2004

Brasília, de março de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Luiz
Dantas, na qualidade de Suplente para compor a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, para 2004.
Ao ensejo renovo protestos de estima e apreço.
Atenciosamente, - Deputado José Múcio Monteiro,
Líder do PTB.

Publique-se.
Em 24-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 239/2004

Brasília, 24 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, o Senhor Deputado Arnaldo Faria de Sá
(PTB-SP) para integrar a Comissão Externa desti
nada a acompanhar as investigações sobre o en
venenamento de animais ocorrido na Fundação
Zoológico de São Paulo.

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

Atenciosamente, - Deputado José Múcio Mon
teiro, Líder do PTB.

Publique-se.
Em 24-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. nº 254/04 - LBP

Brasília, 23 de março de 2004

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

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Blo

co PU PSL indica os Deputados João Leão (PUBA),
Jaime Martins (PUMG), Humberto Michiles (PUAM),
Amauri Robledo Gasques (PLlSP) e Milton Monti
(PUSP), na qualidade de titulares, e os Deputados
Raimundo Santos (PUPA), Almir Sá (PURR), Heleno
Silva (PUSE), Wellington Roberto (PUPB) e Welinton
Fagundes (PUMT), na qualidade de suplentes, para

integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

Aproveito () ensejo para reiterar a V. Exª os
meus protestos de elevado apreço e distinta consi
deração. - Deputado Sandro Mabel, Líder do Blo
co PUPSL.

Publique-se.
Em 24-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente

Of. nº 255/04 - LBP

Brasília, 17 de março de 2004

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

Senhor Presidente:
Comunico a V. Exª que o Bloco PUPSL indica a

Deputada Alice Portugal (PCdoB/BA), em substituição
a Deputada Perpétua Almeida (PCdoB/AC), anterior
mente indicada, na qualidade de suplente, para inte
grar a Comissão Especial com·a finalidade de definir
a atuação desta Casa nas ações destinadas a imple
mentar as providências referidas na Lei nº 10.745, de
9 de outubro de 2003, que define o ano de 2004 como
o "Ano da Mulher'.

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Exª os
meus protestos de elevado apreço e·distinta consi
deração. - Deputado Sandro Mabel, Líder do Blo
co PUPSL.

Defiro. Publique-se.
Em 24-03-2004. - João Paulo Cunha.

Presidente.

OF.lLlD.lNº 108/2004

Brasília, 18 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Agnaldo

Muniz - PPS/RO, na vaga de titular, em substituição à
indicação de meu nome, e o Deputado Geraldo Thadeu
-PPS/MG, na vaga de suplente, na Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à PEC 54-A/99, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, que trata do Quadro Temporário
do Servidor Público.

Atenciosamente, - Deputado Júlio Delgado,
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 24-30-04.- João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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OF./L1 D./Nº 109/2004

Brasília, 18 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Cláudio

Magrão - PPS/SP para ocupar a vagade titular, em
substituição à indicação de meu nome, e o Deputado
Raul Jungmann - PPS/PE, na vaga de suplente, na
Comissão Especial destinada a efetuar estudo em
relação às matérias em tramitação na Casa, cujo
tema abranja a Reforma Trabalhista. (REFTRAS)

Atenciosamente, - Deputado Júlio Delgado,
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF./L1D./Nº 111/2004

Brasília, 18 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Colbert

Martins - PPS/BA na vaga de suplente, em substitui
ção à indicação de meu nome, na Comissão Especial
destinada a efetuar estudos e apresentar proposições
acerca da Reforma do Judiciário.

Atenciosamente, - Deputado Júlio Delgado,
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF./L1D./Nº 112/2004

Brasília, 18 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Geraldo

Resende - PPS/MS na vaga de titular, em substitui
ção à indicação de meu nome, na Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emen
da à Constituição nº 534-A, de 2002, que "altera o
art. 144 da Constituição Federal, para dispor sobre
as competências da guarda municipal e criação da
guarda nacional".

Atenciosamente, - Deputado Júlio Delgado,
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/L1D./Nº 116/2004

Brasília, 18 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Geraldo

Resende - PPS/MS para ocupar a vaga de titular, em
substituição ao meu nome, na Comissão Mista Parla
mentar de Inquérito dos Pardais.

Atenciosamente, - Deputado Júlio Delgado,
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 24-3-04. - João Paulo Cunha, Pre-

sidente. "

OF/NPSB/119/04.

Brasília, 23 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar aVossa Excelência o Depu

tado Luciano Leitoa como Titular da Comissão Externa des
tinada a avaliar o estado de calamidade pública provocado
pelas enchentes em vários estados da Região Nordeste,
em substituição ao Deputado Lavoisier Maia.

Atenciosamente, - Deputado Renato Casagran
de, Líder do PSS.

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Nº 51/2004-04-07

Brasília, 17 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Assunto: Indicação de membro de Comissão

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, a Deputada Per

pétua Almeida, para integrar como Membro Suplente a
Comissão Especial com a finalidade de definir a atua
ção desta Casa nas ações destinadas a implementar
as providências referidas na Lei nº 10.745, de 9 de
outubro de 2003, que define o ano de 2004 como "O
Ano da Mulher".
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Em 24-3-04. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

Of. Preso nº 6/2004

Brasília, 24 de março de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que fui honrado

pelos meus pares, em reunião realizada ontem, com a
escolha de meu nome para a presidência desta Comis
são, juntamente com os Senhores Deputados Drª Clair,
Isaias Silvestre e Luciano Castro, respectivamente,
para os cargos de Primeira Vice-Presidente, Segundo
Vice-Presidente e Terceiro Vice-Presidente.

Colocando-me à disposição de Vossa Excelência,
renovo protestos de consideração e apreço. - Depu
tado Tarcisio Zimmerniann, Presidente.

Publique-se.
Em 24-3-2004. - João Paulo Cunha,

Publique-se. Presidente.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

'NO 438-A, DE 2001 QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(ESTABELECENDO A PENA DE PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTATADA A EXPLORAÇÃO DE
TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ _ •
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA) (TRABALHO ESCRAVO)

Respeitosamente, - Deputado Renildo Calhei
ros, Líder dlo PcdoB.

Defiro. Publique-se.
Em 24-3-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso nº 787/CEC

Brasília, 29 de outubro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 1.231/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
rejeição do Projeto de Lei nº 1.231/03, do Sr. Sandes
JÚnior, que "dispõe sobre o peso da mochila e simi
lares a ser transportado pelo estudante", da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Gastão Vieira, Pre
sidente.

Offcio nll 1912004-Pres BrasOia. 24 de março de 2004.

~tv.<1· k r,l-c["'" - ~. '? 1---...
f---~~ I(",,~~rt:~~\=. vExmo. Sr. Presidente. .....\.. _ '" tA- ""

'.l ."...
Pru.. f..' k.-

Solicito a Vossa Excelência a prorrogação, por uma sessão, do prazo pena
recebimento de emendas nesta Comissão Especial que encerrar-s&-fa hoje. 24/03(2004.

Colho a oportunidade para cumprimentar VOSSjl Exa~ncia. expressando
lhe nosso apreço.

AtenCiosamente

S SILVESTRE (PSBlMG)
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasnia - DF
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GDMOL.OF.Nº 21/2004

Termo de Posse

Brasília, 8 de março de 2004

A Sua Excelência o Senhor

Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Brasília - DF

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, gostaria de informar que o

Deputado Federal afastado Maurício Ouintella Lessa,
que ocupava o cargo de Secretário Extraordinário Re

gional Metropolitano, assumiu em 1-3-2004 o cargo de
Secretário Executivo de Educação de Alagoas.

Sem mais, despeço-me, reiterando votos de ele
vada consideração. - Jurandir Soia, Deputado Fe

deral PSB/AL.

--''''-''''''T''--- dolllllldedoismil

evmparcccu ~~@~0.Un!f:IXQU::~k..\UJ~L i-

que declarouvlr assinarolermo de posse afimde exercerocargo ~S6:~"4I'IJI'l.~~~~

à2pl1mt41\).

para oqual foi nomeado pelo Ato Governamental do Excelentissimo Senhor Governador do Estado!

Publique-se. Ao Senhor Diretor-Geral

Em 24-3-04. - João Paulo Cunha,

Presidente.

~<=<.l...>."""""'-"='-'-I.,>.L-""'''-'I''''"",--__epeloacimareferido.

. --_.... --~...... . ...--. ~---_... _......_._-~.--"---
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INDICAÇÃO Nº 2.080, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município
de Italva - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Italva - RJ, auxiliando assim
famílias carentes que tenham crianças portadores de
diabetes, matriculadas e sem condições de arcar com
mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.081, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Itaocara - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças por

tadoras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que
em grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Itaocara - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.082, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes

da Rede de Ensino Público do Município
de Itaperuna - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.

INDICAÇÃO Nº 2.082, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos podadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município
de Itaperuna - RJ.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Considerando que há inúmeras crianças porta
doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica.

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos podadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Itaperuna - RJ, auxiliando
assim fam ílias carentes que tenham crianças podadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao !Poder
Executivo, sugerindo distribuição de me
renda adequada para alunos portadores
de diabetes da Rede de Ensino Pública do
Município de Itaperuna - RJ.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência, seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo a Indicação em anexo, sugerindo a distribuição
de merenda escolar adequada para alunos portadores
de diabetes da Rede de Ensino Pública no Município
de Itaperuna - RJ.

Sala das Sessões. - Deputado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.083, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Itatiaia - RJ .

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Considerando que há inúmeras crianças porta
doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa·
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Itatiaia - RJ, auxiliando as
sim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, de de 2004. - Deputado Car
los Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.084, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Japeri - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Japeri- RJ, auxiliando as
sim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.085, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
laje do Muriaé - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter

alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Laje do Muriaé - RJ, au
xiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.086, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município
de Macaé - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Macaé - RJ, auxiliando as
sim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.087, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Macuco- RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da paraalunos portadores de diabetes da Rede Pública
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de Ensino do Município de Macuco - RJ, auxiliando as
sim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. -Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.088, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município
de Magé-RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças portadoras

de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em grande
maioria não possuem condições de manter alimentação
adequada e, que podem terna Escola a merenda diferen
ciada para atender sua necessidade patológica:

Sugerimos que seja distribuídamerenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Magé -RJ, auxiliando assim
famílias carentes que tenham crianças portadores de
diabetes, matriculadas e sem condições de arcar com
mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.089, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Mangaratiba - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta·

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Mangaratiba - RJ,
auxiliando assim fam í1ias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004.- Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.090, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merendá ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Mendes-RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças portado

ras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola
a merenda diferenciada para atender sua necessi
dade patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Mendes- RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham
crianças portadores de diabetes, matriculadas e
sem condições de arcar com mais este ônus em sua
parca renda.

Saladas Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.091, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Mesquita - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Mesquita - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.
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INDICAÇÃO NQ 2.092, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Miguel Pereira - RJ.

Despacho:Publíque-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Miguel Pereira - RJ, auxi
liando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos'Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.093, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Miracema - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Miracema - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.094, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Natividade - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Natividade - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.095, DE 2004
\~

(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Nilópolis - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Nilópolis - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.
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INDICAÇÃO Nº 2.096, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de

Niterói - RJ.
Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Considerando que há inúmeras crianças porta
doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria.não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Niterói - RJ, auxiliando as
sim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu

tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.097, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Nova Friburgo - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Nova Friburgo - RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.098, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de

Nova Iguaçú - RJ •
Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Considerando que há inúmeras crianças porta
doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Nova Iguaçú - RJ,
auxiliando assim fam mas carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.099, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Paracambi - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Paracambi - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.
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INDICAÇÃO Nº 2.100, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade·
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Paraíba do Sul - RJ .

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Paraíba do Sul - RJ, au
xiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.101, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade·
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Paraty - RJ .

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Paraty - RJ, auxiliando as
sim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matricu ladas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.102, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes

____o - ~ - ~~~~

da Rede de Ensino Pública do Município
de Paty do Alferes - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública deEnsino do Município de Paty do Alferes -RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader

INDICAÇÃO Nº 2.103, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Petrópolis - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Petrópolis - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.104, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Pinheiral - RJ.

Despacho:Publique"se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação:

Considerando que há inúmeras crianças porta
doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Municfpio de Pinheiral - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17de março de 2004. - Depu
tadoCarlos Nader.

INDICAÇÃO Nº2.10S, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município
de Piraí- RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Piraí - RJ, auxiliando assim
famílias carentes que tenham crianças portadores de
diabetes, matriculadas e sem condições de arcar com
mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

aNDICAçÃO Nº 2.106, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Porciúncula - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter

alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Porciúncula - RJ,
auxiliando assim famílias carentes quetenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.107, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribUição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Porto Real- RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que sejadistribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Porto Real- RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.108, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Quatis - RJ. ,

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podemter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
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de Ensino do Município de Quatis - RJ, auxiliando as
sim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.109, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Réde de Ensino Pública do Município de
Queimados - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe"se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças portadoras

de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em grande
maioria não possuem condições de manter alimentação
adequada e, que podem ter na Escola a merenda diferen
ciada para atender sua necessidade patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Queimados - RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.110, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Quissamã - RJ •

Déspacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Quissamã - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.111, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Resende - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças por

tadoras de diabetes na Rede de Ensino Pública,
que em grande maioria não possuem condições de
manter alimentação adequada e, que podem ter na
Escola a merenda diferenciada para atender sua
necessidade patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Resende - RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham
crianças portadores de diabetes, matriculadas e
sem condições de arcar com mais este ônus em sua
parca renda.

Sala das Sessões, de 2004. - Deputado Carlos
Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.112, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Rio Bonito - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola
a merenda diferenciada para atender sua necessi
dade patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Rio Bonito 
RJ, auxiliando assim famílias carentes que tenham
crianças portadores de diabetes, matriculadas e
sem condições de arcar com mais este ônus em sua
parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

--_... _..-.~~
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INDICAÇÃO N2 2.113, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
RioClaro - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Rio Claro - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

.Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.114, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Rio das Flores - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Rio das Flores - RJ, auxi
liando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca· renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.115, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes

da Rede de Ensino Pública do Município
de Rio das Ostras - RJ .

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores dediabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Rio das Ostras - RJ, au
xiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.116, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Rio de Janeiro - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Rio de Janeiro-RJ,
auxiliando assim familias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.117, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Santa Maria Madalena - RJ .

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
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Considerando que há inúmeras crianças porta
doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Santa Maria Ma
dalena - RJ, auxiliando assim famílias carentes que
tenham crianças portadores de diabetes, matriculadas
e sem condições de arcar com mais este ônus em sua
parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.118, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Santo Antônio de Pádua - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Santo Antônio de
Pádua - RJ, auxiliando assim famílias carentes que
tenham crianças portadores de diabetes, matriculadas
e sem condições de arcar com mais este ônus em sua
parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.119, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
São Fidélis - RJ .

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter

alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de São Fidélis - RJ,
auxiliando assim fam ílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.120, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
São Francisco de Itabapoana - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças por

tadoras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que
em grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de São Francisco de
Itabapoana -RJ, auxiliando assim famílias carentes que
tenham crianças portadores de diabetes, matriculadas
e sem condições de arcar com mais este ônus em sua
parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.121, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
São Gonçalo - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:
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Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de São Gonçalo - RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e semcondições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.122, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
São João da Barra - RJ •

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimó Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Públi
ca de Ensino dó Município de São JoãO da Barra - RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.123, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
São João de Meriti - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de São João de
Meriti - RJ, auxiliando assim famílias carentes que
tenham crianças portadores de diabetes, matricula-

das e sem condições de arcar com mais este ônus
em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.124, DE 2004
(Do Sr. CarlosNader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
São José de Ubá - RJ .

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande. maioria não·possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade·
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de São José de Ubá
- RJ, auxiliando assim famílias carentes que tenham
crianças portadores de diabetes, matriculadas e sem
condições de arcar com mais este ônus em sua par
ca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO N2 2.125, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
São José do Vale do Rio Preto - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de São José do Vale
do Rio Preto - RJ, auxiliando assim famílias carentes
que tenham crianças portadores de diabetes, matricu-
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ladas e sem condições de arcar com mais este ônus
em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.126, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
São Pedro da Aldeia - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de São Pedro da Al
deia - RJ, auxiliando assim famílias carentes que te
nham crianças portadores de diabetes, matriculadas
e sem condições de arcar com mais este ônus em sua
parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.127, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
São Sebastião do Alto - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de São Sebastião
do Alto - RJ, auxiliando assim famílias carentes que
tenham crianças portadores de diabetes, matricula-

das e sem condições de arcar com mais este ônus
em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.128, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Sapucaia - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Sapucaia - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.129, DE 2004
(00 Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Saquarema - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Saquarema - RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham crianças
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portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.130, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de

Seropédica - RJ.
Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
mer,enda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Seropédica - RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.131, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Silva Jardim - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Silva Jardim - RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham crianças

portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.132, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Sumidouro - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Sumidouro - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.133, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Tanguá-RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças por

tadoras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que
em grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem terna Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Tanguá -RJ, auxiliando as
sim famílias carentes que tenham crianças portadores
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de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.134, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Municipio de
Teresópolis - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Teresópolis - RJ,
auxiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.135, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Trajano de Moraes - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribu ída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Trajano de Moraes - RJ, au
xiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões,17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.136, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município
de Três Rios - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Três Rios - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO NQ 2.137, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distr!buição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Valença - RJ .

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Valença - RJ, au
xiliando assim famílias carentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.138, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
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da Rede de Ensino Pública do Município
de Varre-Sai - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Es

tado da Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes daRede Pública
de EnsinodoMunicípio de Varre-Sai - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças porta
dores de diabetes, matriculadas e sem condições de
arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala dias Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.139, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Vassouras - RJ.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
Considerando que há inúmeras crianças porta

doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda adequa
da para alunos portadores de diabetes da Rede Pública
de Ensino do Município de Vassouras - RJ, auxiliando
assim famílias carentes que tenham crianças portadores
de diabetes, matriculadas e sem condições de arcar
com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos· Nader

INDICAÇÃO Nº 2.140, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a distribuição de merenda ade·
quada para alunos portadores de diabetes
da Rede de Ensino Pública do Município de
Volta Redonda - RJ .

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:

Considerando que há inúmeras crianças porta
doras de diabetes na Rede de Ensino Pública, que em
grande maioria não possuem condições de manter
alimentação adequada e, que podem ter na Escola a
merenda diferenciada para atender sua necessidade
patológica:

Sugerimos que seja distribuída merenda ade
quada para alunos portadores de diabetes da Rede
Pública de Ensino do Município de Volta Redonda - RJ,
auxiliando assim famniascarentes que tenham crianças
portadores de diabetes, matriculadas e sem condições
de arcar com mais este ônus em sua parca renda.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

INDICAÇÃO Nº 2.141, DE 2004
(Do Sr. Davi Alcolumbre)

Sugere ao Banco do Brasil, através do
Ministério da Fazenda, instalação de caixa
eletrônico.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Encaminho reivindicação da comunidade de Fa

zendinha, bairro da cidade de Macapá, Estado do
Amapá, que conta com cerca de oito mil moradores e
, até hoje, ainda têm que se deslocar ou a Macapá ou
a Santana para obterem atendimento bancário.

Ressalto aqui, que além deste número razoá
vel de moradores, neste bairro, que dista cerca de 14
quilômetros de Macapáe cerca de 06 de Santana,
locais onde existe atendimento do Banco do Brasil,
estão dois dos mais significativos atrativos turísticos
de Macapá: um hotel ecológico de altíssimo nível e
um balneário, ambos freqüentados tom grande fluxo,
incrementados pelas atrações sempre maiores nos
finais de semana.

Assim, mesmo que o Banco conte com o aspec
to financeiro para expandir suas ações, vale ressaltar
seu caráter social, que éde fundamental importância
para atendimento à população.

Para tanto, segue em anexo ofício encaminhado
à Superintendência Regional do Amapá, cujo condutor,
sempre prestativo e atencioso, tem-se mostrado sen
sível à questão, mas, como dissemos anteriormente,
esbarrar no ponto meramente financeiro da política do
Banco do Brasil.

Sala das Sessões,17 de março de. 2004. - Depu
tado Federal Davi Alcolumbre PDT/AP.

INDICAÇÃO Nº 2.142, DE 2004
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Sugere ao Presidente da República a
adoção de normas que visem solucionar a
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situação dos mutuários do Sistema Finan
ceiro de Habitação.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Diante das dificuldades que os mutuários do Sis

tema Financeiro da Habitação estão tendo para quitar
os seus imóveis, devido às regras desfavoráveis que
rezam esses contratos, sugiro a Vossa Excelência o
envio a esta Casa do Congresso Nacional, da seguinte
alteração à Lei 10.150, de 21 de dezembro de 2000:

1. Que todos os contratos firmados entre mutu
ários e agentes do Sistema Financeiro de Habitação,
até o dia 27 de fevereiro de 1994, serão quitados com
base na última prestação paga, multiplicada pelas
prestações remanescentes.

Justificação

A situação econômica no Brasil pode serdividida
entre antes e depois do Plano Real. Até fevereiro de
1994 o País enfrentava uma situação economicamente
caótica. A inflação crescia de forma vertiginosa, planos
econômicos mirabolantes eram arquitetados sempre
que essa inflação atingia patamares insustentáveis.
Por isso, no campo dos contratos esse período foi
marcado pela incapacidade de se manter o avençado
até mesmo em curtíssimo espaço de tempo.

No que tange aos contratos firmados entre mutu
ários e os agentes do Sistema Financeiro da Habitação
essas dificuldades sempre foram latentes. Por se tratar
de contratos firmados com prazos de 10, 20 ou até 30
anos o seu cumprimento exigia uma estabilidade eco
nômica inexistente à época. Por isso a sucessão de
fracassados planos econômicos e inflação em patama
res estratosféricos criaram nesses contratos anoma
lias que devem ser corrigidas. Existem hoje milhares
de mutuários que devem mesmo após anos e anos de
amortização de suas moradias, devem o dobro ou até
o triplo do valor de mercado desses imóveis.

Como exemplo cito o caso do senhor Heraldo de
Souza, de Petrolina, em meu Estado, Pernambuco que
já amortizou, de seu imóvel situado no Condomínio Re
sidencial Rio Guará I, 174 prestações no valor de R$
253,23, valores que atualizados somam R$ 44.100,00,
e deve ainda R$ 62.071 ,93, totalizando R$ 106.172,20.
A Caixa Econômica Federal, no entanto, está venden
do imóveis semelhantes no mesmo condomínio pelo
valor de R$ 20.591,20. Trata-se indubitavelmentede
uma grande aberração.

Diante do exposto, espero que o denodado es
pírito público e senso de Justiça que movem V. Exª
possam propiciar a aplicação da verdadeira Justiça

~ ~~-~-.-----~-----~~~ -~-

para todos os mutuários que firmaram seus contratos
antes do Plano Real.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Gonzaga Patriota PSB/PE.

INDICAÇÃO Nº 2.143, DE 2004
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Sugere ao Presidente da República a
adoção de normas que visem solucionar a
situação dos mutuários do Sistema Finan
ceiro dé Habitação.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Diante das dificuldades que os mutuários do Sis

tema Financeiro da Habitação estão tendo para quitar
os seus imóveis, devido às regras desfavoráveis que
rezam esses contratos, sugiro a V. Exª o envio a esta
Casa do Congresso Nacional, da seguinte alteração à
Lei 10.150, de 21 de dezembro de 2000:

2. Que todos os contratos firmados entre mutu
ários e agentes do Sistema Financeiro de Habitação,
até o dia 27 de fevereiro de 1994, serão quitados pelo
valor de mercado, deduzido o valor já amortizado, cal
culado com base no valor da última prestação paga
pelo mutuário.

Justificação

A situação econômica no Brasil pode ser dividida
entre antes e depois do Plano Real. Até fevereiro de
1994 o País enfrentava uma situação economicamente
caótica. A inflação crescia de forma vertiginosa, planos
econômicos mirabolantes eram arquitetados sempre
que essa inflação atingia patamares insustentáveis.
Por isso, no campo dos contratos esse período foi
marcado pela incapacidade de se manter o avençado
até mesmo em curtíssimo espaço de tempo.

No que tange aos contratos firmados entre mutu
ários e os agentes do Sistema Financeiro da Habitação
essas dificuldades sempre foram latentes. Por se tratar
de contratos firmados com prazos de 10, 20 ou até 30
anos o seu cumprimento exigia uma estabilidade eco
nômica inexistente à época. Por isso a sucessão de
fracassados planos econômicos e inflação em patama
res estratosféricos criaram nesses contratos anoma
lias que devem ser corrigidas. Existem hoje milhares
de mutuários que devem mesmo após anos e anos de
amortização de suas moradias, devem o dobro ou até
o triplo do valor de mercado desses imóveis.

Como exemplo cito o caso do senhor Heraldo de
Souza, de Petrolina, em meu Estado, Pernambuco que
já amortizou, de seu imóvel situado no Condomínio Re
sidencial Rio Guará 1,174 prestações no valor de R$
253,23, valores que atualizados somam R$ 44.100,00,
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e deve ainda R$ 62.071 ,93, totalizandoR$106.172,20.
A Caixa Econômica Federal, no entanto, está venden
do imóveis semelhantes no mesmo condomínio pelo
valor de R$ 20.591,20. Trata-se indubitavelmente de
uma grande aberração.

Diante do exposto, espero que o denodado es
pírito público e senso de Justiça que movem V. EXª
possam propiciar a aplicação da verdadeira Justiça
para todos os mutuários que firmaram seus contratos
antes do Plano Real.

Sala das Sessões,17 de março de 2004. - Depu
tado GonZéllga Patriota, PSB/PE.

INDICAÇÃO Nº 2.144, DE 2004
(Do Sr. Jaime Martins)

Sugere a manifestação do Exmo. Mi
nistro da.Fazenda sobre problemas na le
gislação da contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS e da Contribui
ção para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
A presente Indicação tem como objetivo solicitar

a manifestação dessa pasta sobre problemas na legis
lação da Contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social- COFINS, apontados pelo setor
agro-pecuário voltado para a bovinocultura.

Especificamente, do.is pontos têm afligido o se
tor: a inexistência de créditos para a aquisição de
gado de pessoas físicas e a tributação das receitas
financeiras.

De fato, ao elevar as alíquotas do PIS e da CO
FINS, a incidência total das contribuições saltou de
3,65% para 9,25%. Porém, o pressuposto era de que
a carga fiscal não se elevasse na mesma magnitude
devido ao aproveitamento de créditos pela aquisição
de matérias-primas, insumos e outros produtos inter
mediários adquiridos de pessoas jurídicas.

Devido à realidade da agro-indústria brasileira, a
legislação do PIS passou a permitir crédito presumido
de 70% pelas aquisiçõesde insumos junto a pessoas
físicas (§§ 10 e 11doart.2Q da Lei 10.684, de 30 de de
zembro de 2002, incluídos pela Lei nQ 10.684, de 30 de
maio de 2003). Analogamente, a legislação da COFINS
permite crédito presumido de 80% (§§ 5Q e 6Q do art. 2Q

da Lei nQ 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Entretanto, tais créditos presumidos alcançam

apenas alguns tipos de mercadorias, e, inexplicavel
mente, os "animais vivos da espécie bovina" (código
01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul) não fo
ram contemplados. Como as pessoas jurídicas que se

dedicam à bovinocultura adquirem o "boi magro" ba
sicamente de pequenos produtores rurais - pessoas
físicas -, essas empresas viram-se frente a um brutal
aumento de carga tributária. No caso de confinamen
to, o "gado magro" responde por 90% dos custos do
empreendimento. Evidentemente, a impossibilidade
de aproveitamento de crédito sobre essas aquisições
pode inviabilizar a atividade.

O segundo ponto que tem preocupado o setor é
a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas fi
nanceiras. Como é de notório conhecimento, as taxas
de juros no Brasil são elevadíssimas. Assim, a única
forma de o empresário gerir seu negócio é manter a
empresa capitalizada. No campo, há também o pro
blema do ciclo de produção mais extenso, que exige a
manutenção de fundos em aplicações financeiras por
períodos mais longos.

Isso faz com que sejam geradas receitas financei
ras, as quais, muitas vezes, não se caracterizam como
ganhos econômicos, mas somente como uma forma
de evitar a corrosão do poder de compra da moeda.
Essas receitas também serão tributadas a 9,25%, sem
direito a crédito, e a conseqüência será a descapitali
zação das pessoas jurídicas do setor.

Deve ser notado que a incidência do PIS e da CO
FINS alcança apenas os empreendimentos constituídos
sob a forma de pessoas jurídicas. Dessa maneira, os
dois pontos da legislação retro mencionados significam
concorrência desleal no segmento da bovinocultura.
Justamente o empresariado mais organizado - cujos
negócios estão constituídos sob a forma de pessoas
jurídicas - tem um enorme prejuízo em relação aos
imóveis rurais tocados em nome de pessoas físicas.

Portanto, a legislação das referidas contribuições,
caso não seja alterada, acarretará um retrocesso na
gestão empresarial do agro-negócio brasileiro, pois
inviabilizará as empresas rurais, forma jurídica mais
adequada para negócios competitivos que exigem
aporte e comunhão de capital, desenvolvimento tec
nológico e controle corporativo.

Urge corrigir essa distorção. Caso a necessidade
de caixa do Governo Federal não permita a extensão
do crédito presumido para as aquisições de gado de
pessoas físicas ou o. fim da incidência sobre as re
ceitas financeiras, deve ser pensada uma forma de
equalizar a tributação para todos ~ pessoas físicas
e jurídicas - , de modo a não privilegiar, dentro do
mesmo segmento empresarial, determinados contri
buintes em detrimento de outros.
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Registre-se que a legislação do imposto de ren
da, em situação semelhante, reequilibra a incidência
do tributo mediante a equiparação, para fins fiscais,
das pessoas físicas à.s pessoas jurídicas, alcançando
os indivíduos que exploram atividade econômica com
o fim especulativo de lucro (inciso 11 do § 1º do art.
150 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999), bem
como os que promovem incorporação imobiliária ou
loteamento de terrenos (inciso 111 do § 1º do art. 150
do Regulamento). Dessa forma, caso o Governo en
tenda não ser possível a redução da incidência das
contribuições para a bovinocultura, ainda restam al
ternativas para evitar a concorrência desleal aque se
vê exposta a atividade.

Sendo estas as considerações que entendemos
cabíveis com respeito ao problema analisado, que
muito prejuízo pode trazer para o setor da agricultura
empresarial, sugerimos a manifestação do Ministério
da Fazenda sobre as questões acima elencadas.

Certo de que V. Exª dispensará a necessária
atenção, segundo os maiores interesses da Nação,
submetemos a presente Indicação à. sua elevada con
sideração.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Jaime Martins.

INDICAÇÃO Nº 2.145, DE 2004
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro das Comunica
ções a adoção de medidas para a instala
ção de um telefone comunitário no Centro
Comunitário Boa Esperança, no Estado do
Amazonas.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Comu

nicações:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exª.

para apresentar a seguinte indicação:
1. A Comunidade Boa Esperança, localizada no

Km 120 da BR 174, no Estado do Amazonas, fica dis
tante do centro urbano, o que dificulta o acesso das
famílias a uma comunicação mais rápida, principal
mente em momentos de doenças;

2. Diante disso, solicito de V. Exa. providências
no sentido de atender a necessidade da Comunidade
Boa Esperança em obter um telefone comunitário em
seu Centro Comunitário.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004.- Depu
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 2.146, DE 2004
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministro das Comunica
ções a adoção de medidas para a instala
ção de um telefone comunitário no Centro
Comunitário de Rio Pardo, no Estado do
Amazonas.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro das Comuni

cações:
A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exª.

para apresentar a seguinte indicação:
3. A Comunidade de Rio Pardo, localizada no as

sentamento Canoas, Km 139 da BR 174, no Estado
do Amazonas, sofre com a falta de um meio de comu
nicação mais rápida, o telefone;

4. Diante do exposto, solicito de V. Exa. providên
cias no sentido de atender a necessidade da Comuni
dade de Rio Pardo em obter um telefone comunitário
em seu Centro Comunitário, para amenizar as dificul
dades das famílias carentes que residem na referida
Comunidade.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM ..

INDICAÇÃO Nº 2.147, DE 2004
(Do Sr. Neuton Lima)

Sugere ao Senhor Ministro dos Trans
portes a regulamentação do Estatuto do
Idoso, no que tange à gratuidade e ao des
conto, para os idosos carentes, nos trans
portes coletivos interestaduais.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes:

Dirigimo-nos a V. Exa. para expor e reivindicar
o seguinte:

1. O Estatuto do Idoso, aprovado pela Lei nº
10.741 , de 3 de outubro de 2003, prevê, no parágrafo
único do art. 40, a regulamentação dos direitos dos
idosos carentes, com renda mensal de até 2 (dois)
salários mínimos, nos serviços de transportes coleti
vos interestaduais;

2. Esses direitos consistem na reserva de 2 (dois)
lugares gratuitos, por veículo, e desconto de 50% (cin
qüenta por cento) no valor da passagem, para os ido
sos restantes no mesmoveículo, desde que atendida
a exigência de baixa renda retro mencionada;

3. Tem sido grande a expectativa do segmentos
dos idosos quanto à implementação desses direitos,
tornando-se frustrante a demora na edição da norma
regulamentadora, após o transcurso de 4 (quatro) me
ses de vigência do Estatuto do Idoso.
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4. Vale ressaltar, em abono da urgência da medi
da, a situação de penúria dos idosos aposentados em
nosso País, face à política de reajustes dos benefícios
da Previdência Social, que corrói, ano a ano, o valor
dos proventos e das pensões.

Em vista do exposto, encarecemos a V.Exa. que
envide os esforços necessários à imediata regulamen
tação do Estatuto do Idoso, em atendimento ao justo
reclamo da população idosa deste País.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Neuton Lima.

INDICAÇÃO N!! 2.148, DE 2004
(Do Sr. Dr. Hélio)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor José
Dirceu de Oliveira e Silva, Ministro - Chefe
da Casa Civil da Presidência da República,
com o propósito de que o Poder Executivo
estabeleça as diretrizes para a ABIN - Agên
cia Brasi.leira de Inteligência.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Casa Civil da

Presidência da República:
O Poder Executivo encaminhou a Medida Pro

visória nº 163 de 2004, alterando a lei nº 10.683/03,
que dispõe sobre a organização da Presidência da Re
pública e dos Ministérios, com o escopo de fixar uma
nova estrutura ministerial e alterações dos órgãos da
Presidência da República.

A lei nº 9.883/97, que institui o SISBIN - Siste
ma Brasileiro de Inteligência e criou a ABIN, tem como
escopo fornecer subsídios sobre tudo o que acontece
à Presidência da República, mas precisamos estabe
lecer as suas diretrizes, sua destinação, seus objetivos
e gerenciamento nas ações de governo e de estado.

Como bem definiu Priscila Carlos Brandão, do
Núcleo de Estudos Estratégicos da UNICAMp, ao
analisar alei nº 9.883/1.999 e seus .efeitos a partir da
realidade, que:

"( } .
A área de competência da atividade tam

bém foi muito pouco precisa na lei 9.883. Nela
encontramos ''fatos e situações de imediata ou
potencial influência sobre o processo decisó
rio governamental e sobre a salvaguarda e a
segurança da sociedade e do estado:' Não foi
estabelecido o que se pode constituir como
"fatos e situações de imediata ou potencial
influência sobre o processo decisório" e não
se definiu quais os interesses que deveriam
ser resguardados para a segurança do Estado
e da sociedade.

Também não ficou claro o que seria passí
vel de ser protegido por segredo governamen
tal, em que nível estes segredos deveriam ser
resguardados, a quem caberia a definição do
que deveria ou não ser resguardado e quais
seriam as responsabilidades atribuídas a quem
deixasse vazar informações sigilosas.

Seria de extremaimportância que estes
fatores fossemclaramente definidos. Da forma
em que se encontra na lei, a competência da
atividade de inteligência dá margem a uma sé
rie infinita de interpretações, o que dentro da
cultura política brasileira pode significar uma
"grande possibilidade de abusos."

Pela definição exposta nesta pesquisa,
percebe-se que o conceito de contra-inteli
gência também se encontra aquém do padrão
típico ocidental, que sempre foi apresentado
como modelo para <o nosso sistema.1 Contra
inteligência não se resume à neutralização das
ações de espionagem estrangeira no Brasil, o
que de alguma forma já envolveria a implemen
taçãode medidas ativas no estrangeiro, além
da proteção dos segredos deinteresse do país.
Esta seria basicamente a tarefa da contra-es
pionagem, que é capaz de produzir informa
ções sobre ameaças discerníveis e produzir
evidências espeCíficas do fluxo de penetração
de agentes. De.acordo COmO modelo ocidental,
contra~inteligênciaenvqlvetambém o conheci
mento sobre ascapacidades e intenções dos
serviços de inteligência adversários.

Em seu artigo 3QaLei9.883 cria aAgên
cia Brasileira de Inteligência (ABIN) como ór
gão de assessoramento direto ao Presidente
da República. AABIN seráoórgão central do
SISBIN e terá as funções de "planejar, exe
cutar, coordenar, supervisionar e controlar as
atividades de. inteligência do País." Em seu
parágrafo primeiro estabelece que a ativida
de de inteligência será desenvolvida, no que
se refere aos seus limites e aos usos de suas
técnicas, através da irrestrita observância aos
princípios constitucionai;;. Como as ações típi
cas de inteligência envolvem graus funcionais,
legais e administrativos diferentes, talvez seja
necessário o estabelecimentos de diretórios
específicos pan'lcada umadelas (cobertura
internacional, contra-espionagem, inteligên
cia tecnológica etc.), sendo suas prioridades
funcionais claramente especificadas. Isto di
minuiria a possibilidade de utilização destes
recursos no jogo político conjuntural.
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A Lei 9.883 determinou entre as principais
competências da ABI N planejar e executar as
ações relativas à obtenção e análise de dados
para a produção de conhecimentos destina
dos a assessorar o Presidente da República,
planejar e executar a proteção dos conheci
mentos sensíveis, relativos aos interesses e
à segurança do Estado e da sociedade, ava
liar as ameaças à ordem constitucional, tanto
no nível interno quanto externo e promover o
aperfeiçoamento dos recursos humanos e da
doutrina de inteligência.

Faltou ao artigo definir outras ações de
planejamento que podem ser desenvolvidas
pela atividade de inteligência, pois a atividade
não envolve apenas coleta, análise e prote
ção de informações sensíveis à segurança do
Estado, envolve também contra-inteligência e
ações encobertas.

Ações encobertas buscam influir direta
mente nos eventos políticos internacionais, é
uma atividade que se situa no limite entre a

. diplomacia e a guerra. E as operações de con
tra-inteligência além de serem responsáveis
pela proteção do Estado, particularmente em
relação à capacidade das agências de inteli
gência hostis, também envolvem ações ativas
no estrangeiro, programas de segurança e
contra-espionagem que buscam apreender e
neutralizar estas agências, através dos vários
recursos disponíveis. Nenhum destes disposi
tivos são observados no artigo.

Uma última questão que gostaríamos
de considerar é que a Lei 9.883 apenas regu
lamenta a atuação da Agência Brasileira de
Inteligência dentro do SISBIN. Não são re
gulamentadas as atividades de inteligência e
contra-inteligência das polícias estaduais, dos
Comandos Maiores e nem mesmo da Polícia
Federal que são de importância fundamental
para o fortalecimento de nossas bases insti
tucionais.

Estes são alguns dos pontos que con
sideramos mais importantes para pensar e
debater, de forma séria, a regulamentação da
atividade de inteligência no país. Percebe-se
que este tipo de discussão ainda se encontra
de forma incipiente e confusa no âmbito desta
lei, que de uma forma geral apenas diz que: o
818BIN coordenará a coleta de informações
para subsidiar o processo decisório, através de
seu órgão central, a ABIN; que a Constituição
Federal deve ser respeitada e que o Congresso

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

e o Executivo fiscalizarão periodicamente suas
atividades executivas sem, no entanto, esclare
cer quais seriam. Há uma ausência de definição
sobre os limites de atuação e capacidade de
operação da agência. (Grifo nosso).

....................................................... (...)."
Por fim, encerra a nobre subscritora que a Lei

apenas se limitou a regulamentar parte do Sistema
Brasileiro de Informações, e que os conflitos gerados
pela atuação dos serviços de inteligência militares e
da Polícia Federal, principalmente, que ocorreu na úl
tima campanha presidencial (caso Lunus), confirma o
prejuízo que a sociedade brasileira vem sofrendo em
função da não regulamentação desta "comunidade".

Conforme dispõe o § 2º da Lei 9.883/99, que
cria a ABIN:

"§ 2Q Para os efeitos de aplicação desta
Lei, entende-se como inteligência a atividade
que objetiva a obtenção, análise e dissemina
ção de conhecimentos dentro e fora do território
nacional sobre fatos e situações de imediata ou
potencial influência sobre o processo decisório
e a ação governamental e sobre a salvaguarda
e segurança da sociedade e do Estado.

Diante das evidências aqui apontadas, enseja
mos que sejam constituídas diretrizes para Agência
Brasileira de Inteligência - ABIN.

Sala das Sessões, 17 de março de 2.004. - Depu
tado Federal, DR. HÉLIO.

INDICAÇÃO Nº 2.149, DE 2004
(Do Sr. Milton Cardias)

Sugere ao Ministério da Educação a re
gulamentação da autorização e reconheci
mento dos cursos de bacharelado em Teolo
gia e do credenciamento das instituições que
os oferecem.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Educação:
A Câmara de Educação Superior, do Conselho

Nacional de Educação, por meio do Parecer nº 241 , de
15 de março de 1999, homologado no dia º 1 de julho
de 1999 (D.O.U. de 5 de julho de 1999), ao interpretar
a legislação educacional vigente a partir da aprovação
da lei de diretrizes e bases da educação nacional, em
1996, concluiu que cabe a realização dos processos
de autorização e reconhecimento dos cursos de bacha
relado em Teologia, obedecidas, contudo, certas par
ticularidades, em respeito aos princípios da liberdade
religiosa e da separação entre Igreja e Estado.
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A falta da regulamentação clara desses proces
sos, bem como daquele relativo ao credenciamento
das instituições qualificadas para oferecer tais cursos,
tem trazido prejuízos a significativo contingente de es
tudantes, em especial quando se trata da matrícula e
do aproveitamento de estudos em outras instituições
ou cursos superiores.

Estou convencido de que o Ministério da Educa
ção haverá de adotar, com a urgência requerida pelo
caso, as necessárias providências para a regulariza
ção dessa situação.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Milton Cardias.

INDICAÇÃO NQ 2.150, DE 2004
(Do Sr. Joaquim Francisco)

Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Justiça, a realiza
ção de campanha nacional para incentivar
a criação de coordenação integrada dos
setores de segurança pública e defesa so
cial, em todas as unidades da Federação,
de modo a unificar os registros de ocor
rências dos órgãos de segurança pública
estaduais e distrital.

Despacho:Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
No Brasil. contemporâneo, sabidamente o com

bate ao crime requer, cada vez mais, ações integra
das e coordenadas entre os diversos órgãos que têm
a segurança pública como o seu encargo, aliando-se
a isso uma dose considerável de trabalhos no campo
da inteligência policial, racionalizando as informações
~ agilizando as investigações.

Para esse mister, é importante que no âmbito dos
Estados e do Distrito Federal haja a unificação dos registros
das ocorrências policiais, a começar pela padronização dos
boletins de ocorrência, porvezes muito diferentes entre si
por terem sido desenvolvidos para as necessidades es
pecíficas de cada corporação, bem como pela integração
dos sistemas de informações e de comunicações - rádio,
telefonia, teleinformática, etc. -, aumentando a eficiência
das polícias estaduais.

Nãose desconhece que já existem ações nes
se sentido, no âmbito de diversas Secretarias de Se
gurança Pública ou de Defesa Social e do Ministério
da Justiça, visando a atingir esses objetivos. Todavia,
o tempo urge e os reclamos da sociedade brasileira
exigem que essas iniciativas sejam implementadas, o
mais breve possível, em todas as unidades da Fede
ração, sem exceção.

Nesse sentido, propugnamos por uma campanha
nacional, sob a égide do Ministério da Justiça, para a co-

ordenação integrada dos setores de segurança pública
e defesa social em um só sistema de informações -in
formatizado - que unifique os registros das ocorrências
no campo da segurança pública, englobando a atuação
das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do
Departamento de Trânsito,da Defesa Civil, dos órgãos
de perícia legal (essenciais para a inteligência policial)
e, na medida do possível, fazendo a integração desse
sistema com os sistemas das Guardas Municipais, dos
órgãos de segurança pública federais (Polícia Federal
e Polícia Rodoviária Federal), do Poder Judiciário, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Depar
tamentos Penitenciários.

Dessa forma, pelo acesso à qualificação de pessoas,
armas, veículos e movimentações processuais, tornar
se-á possível o acompanhamento do indivíduo desde a
lavratura da ocorrência, passandopela investigação, de
tenção e julgamento, até o cumprimento da pena.

A rigor, a campanha incentivaria todos os Es
tados e o Distrito Federal a agilitareme otimizarem
as medidas já vislumbradas pelo· Plano Nacional de
Segurança Pública, efetivamente operacionalizando
o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública,
criado pelo Decreto nQ 3.696, de 21 de dezembro de
2000, a ser integrado por órgãos das esferas federal
e estadual como sistema-parte do Sistema BráSileiro
de Inteligência - SISBIN.

Um sistema assim integrado possibilitará a iden
tificação prévia de ameaças à segurançapública, sub
sidiando os órgãos governamentais com informações
necessárias à oportuna adoção de providências com
o objetivo de reduzir a criminalidade, por meio de pre
venção e repressão pelas instituições e autoridades
competentes.

A ausência de um sistema efetivamente integra
do, quea todas unidades federativas obrigue, teve seu
mais gritante exemplo no caso recente das mortes de
12 crianças, que poderiam tersido evitadas ou dimi
nuídas se a Secretaria de Segurança Pública de urn
dos Estados da Região Sul se tivesse mantido integra
da ao Programa Nacional de Informações de Justiça
e Segurança Pública - INFOSEG, no qual poderiam
estar os registros relativos ao criminoso foragido da
quele Estado que se homiziara no Rio Grande do Sul,
onde ocorreram os assassinatos.

Salta aos olhos que sistemas desse porte e com
o nível de integração vislumbrado estarão particular
mente aptos ao acompanhamento, prevenção e repres
são, nos âmbitos estadual e nacional, aos mais vários
delitos, particularmente aqueles associados ao crime
organizado - tráfico de drogas e de armas, contraban
do, lavagem de dinheiro e pirataria - e às formas mais
várias da violência urbana e rural, particularmente os
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cometidos contra a pessoa e contra o patrimônio, além
de facilitar a investigação das estruturas, das rotas e
dos financiadores, e de permitir o acompanhamento
estatístico das ocorrências, detectando astendências
gerais da criminalidade, os determinantes econômicos
das taxas de crime e a evolução dos delitos em cada
área do País.

Entendemos que a criação de um sistema como
esse será um dos mais importantes passos para a
criação de um sistema integrado de segurança públi
ca, com todos os estados e regiões trabalhando em
parceria, como vislumbrado pelo Sistema Único de
Segurança Pública (SUSP), que integrará, sob a co
ordenação da Secretaria Nacional de Segurança PÚ
blica (SENASP), as ações nas áreas de inteligência
e de operação das polícias nas três esferas do Poder
Executivo que, respeitando as atribuições constitucio
nais de cada instância, podem perfeitamente se dar,
compartilhando rotinas, procedimentos e estruturas, de
modo a racionalizar o emprego dos recursos humanos
e materiais e a promover a otimização da eficácia do
aparelho policial.

Certo de que V. Exª dispensara a necessária
atenção para a sugestão apresentada, segundo os
maiores interesses da Nação, submetemos a presente
Indicação à sua elevada consideração.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado Joaquim Francisco.

REQUERIMENTO NQ 1.653, DE 2004
(Do Sr. José Carlos Aleluia)

Requer a constituição de Liderança
da Minoria.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.

13 do Regimento Interno, o reconhecimento do Partido
da Frente Liberal (PFL) como Minoria e que sejam deter
minadas as providências regimentais e administrativas
indispensáveis ao seu funcionamento como tal.

Justificação

O art. 13 do Regimento Interno é expresso:

"Constitui Maioria o Partido ou Bloco
Parlamentar integrado pela maioria absolu
ta dos membros da Casa, considerando-se
Minoria a representação imediatamente in
ferior que; em relação ao Governo, expresse
posição diversa da Maioria."

Não há dúvida quanto ao enquadramento do PFL
na previsão regimentar em apreço, pois detém a maior
representação entre os partidos que se opõem aoGo
verno. Inobstante isso, ao contrário do que acontece

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

com a Minoria no Senado, não dispõe de instalações
físicas nem aparelhamento administrativo compatíveis
com essa condição, como regimentalmente previsto.
Sua estrutura física e administrativa na Casa não tem
qualquer relação com esse status, sendo a mesma que
teria normalmente, independente de sua responsabili
dade constitucional e regimental como Minoria.

O requerimento busca apenas o reconhecimento
do partido como Minoria e a destinação de uma es
trutura mínima de funcionamento, inclusive no que diz
respeito a espaço físico e ao recrutamento de pessoal,
tal como fez a Câmara Alta e conforme previsto em
Atos Internos, relativamente à constituição de asses
sorias partidárias.

Sala das Sessões, 17 de março de 2004. - Depu
tado José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire
tor-GeraI.

Em 24-3-04. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Finda
a leitura do expediente, passa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio
Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estamos ouvindo reiteradamente o Governo
dizer que nós, da Oposição, estamos sendo muito
duros, que estamos inclusive querendo desestabilizar
a administração do PT.

Na verdade, o que estamos a presenciar é o 9. 1'3

se chamou, à época da guerra do Iraque, de "fogo ami"
go". São os próprios áulicos petistas e a sua base de
apoio nesta Casa que estão a criticar o rumo que o
atual Governo não tem e a política econômica por ele
adotada. Não é por outra razão, Sr. Presidente, que
temos visto inclusive a Executiva Nacional do Partido
dos Trabalhadores fazer declaração pública de que
a economia precisa de mudanças radicais. Por outro
lado, o Grupo dos 30 do PT recentemente fez um se
minário em que declarou publicamente que os rumos
da economia e a falta de projetos do Governo estão
paralisando as suas ações.

Não foi só o Presidente de um partido de apoio
ao Governo, especificamente o PL, que declarou que
o Ministro Antonio Palocci tinha de ser exonerado.

Essas questões, somadas à crítica responsável
e construtiva que nós, da Oposição, fazemos, devem
servir como um alerta ao Governo, para que ele saia
do estado de letargia em que se encontra há um bom
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tempo - antes mesmo de explodir o caso Waldomiro
Diniz - e inicie efetivamente uma política operosa,
uma vez que até agora nada de inovador foi mostrado
à opinião pública e ao povo brasileiro.

E mais, Sr. Presidente: os fatos negativos, ge
rados pelo próprio Governo,· estão fazendo com que
a imagem do Presidente Lula fique cada vez mais
desgastada. Recentemente, 6 Ministro da Previdência
Social, Amir Lando, manifestou o desejo de aumentar
a alíquota de contribuição do INSS - tanto dos empre
gados quanto dos empregadores-, em um momento
em que se vota a reforma tributária nesta Casa, por
meio da qual foi aumentada a alíquota da COFINS e
prorrogada a CPMF, durante o mandato do Presiden
te Lula. Além dissO, manteve-se a alíquota do Imposto
de Renda do ano passado. Mesmo assim, o Governo
ainda propõe o aumento da alíquota do INSS para
empregados e empregadores.

Fatoscomo este irritama opinião pública, porque
as pessoas não apenas não conseguem mais pagar,
como também estão assistindo, boquiabertas, ao cres
cimento cada vez mais. gritante do desemprego.

Aliás, diga-se de passagem, o projeto que o Go
verno tanto quis divulgar, o do Primeiro Emprego, só
gerou um único emprego até agora no Brasil: o de um
baiano conterrâneonosso, que teve a chance do primei
ro emprego em razão de projeto enviado pelo Governo
e aprovado pelo Congresso Nacional. Não sei de mais
nenhum casQ.A atual política econômica de recessão
está impondo à classe trabalhadora arrocho salarial sem
preçedentes. Não é por outro motivo que os servidores
público federais estão em greve. Se o Governo não fi
car alerta, poderá ser pego de saia justa, haja vista que
outras categorias planejam entrar em greve.

Sr. Presidente, na época dacampanha enfatizamos
que o PI não tinha novos projetos. Hoje, depois de 16
meses, presenciamossua total inexistência. São todos
da era Fernando Henrique Cardoso. Aliás, houve até
retrocesso nos. programas de transferência de renda:
Bolsa-Escola e Bolsa-Alimentação. Muitos benefícios
de transferênciade renda à classe pobre foram prejudi
cados. As famílias passaram a receber menos, quando,
diante da cruel inflação, deveriam receber mais.

O caso Waldomiropôs em xeque a questão mo
rai no Governo do PT, que sempre se dizia um partido
honesto e ético. O fato o amarrou de tal sorte que ele
não faz outra coisa a não ser se defender.

Seo Governo tivesse projetos de desenvolvimen
to que não propusessem apenas arrochar o povo e
elevar a carga tributária do País, mas gerar emprego e
principalmente cumprir com o Orçamento Federal que
está sendo contingenciado por cortes nos investimen
tos que·atravancam.a economia e fulminam inúmeras

empresas no Brasil, não estaríamos assistindo a ele
apenas se defender do caso Waldomiro Diniz. Se não
estivesse ocupado com esse tipo de coisa, teria tempo
para discutir os projetos indispensáveis para o desen
volvimento sustentável do .País e para a geração de
emprego e renda. Enfim, teria tempo suficiente para
colocá-los em prática.

Sr. Presidente, vamos esperaro inícioda campanha
publicitária doGoverno. Ele tem de nos dizer corno gastou
8 milhões de reais e não empregou nada na recuperação
das casas destruídas pelas enchentes do Nordeste.

O Duda Mendonça tem competência como mar
queteiro, mas terá dificuldade para demonstrar à opi
nião pública que o Governo não está parado e está
melhorando a vida de todos os brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB .,.. ES.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Espírito Santo perdeu um dos ho
mens mais ilustres de nossa história. Na última quin
ta-feira faleceu o brilhante historiador e escritor Renato
Pacheco, juiz aposentado, professor da Universidade
Federal do Espírito Santo e presidente de honra do
Instituto Histórico e Geográfico do Estado. Renato Pa
checo foi vítima de um infarto fulminante.

Aos 75 anos de idade, o historiador deixa mais
de 20 obras publicadas e a certeza de amor eterno ao
solo capixaba. Suas obras relatam, de forma original, a
cultura e o folclore do Estado do Espírito Santo.

Em reconhecimento aos serviços prestados em
prol do Espírito Santo, o Governador em exercício e
companheiro de partido, Leio Coimbra, decretou luto
oficial por 3 dias. A morte de Renato Pacheco foi um
forte golpe na vida cultural de todos nós, capixabas.
sua inteligência e imagem representavam o verdadeiro
espírito de nosso povo.

Sua paixão pelo Espírito Santo fica evidenciada
em cada obra publicada, em cada gesto, em cada men
ção sua aos que desconhecem as riquezas culturais
de um estado com quase 500 anos de história.

A morte de Renato Pacheco ê uma perda irre
parável. Aos admiradores sua ausência entre nós só
poderá ser confortável se nós, quecontinuamos vivos,
pudermos honrar e reconhecertodo o esforço e vita
lidade que ele imprimiu à nossa cultura. Certamente
sua ausência física não será decretação do fim de um
homem que tanto fez para imortalizara vida cultural do
povo capixaba. Prol. Renato Pacheco, o senhor eter
nizou sua presença entre todos nós.

Era o que tinha a diZer.
O SR. PRESIDENTE (Inot::êncio Oliveira) - Antes

de passar a palavra ao próximo orador, a Presidência
avisa aos Srs. Parlamentares presentes nas diferentes
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dependências da Casa que não haverá reunião das
Comissões Permanentes da Casa. A prioridade é o
plenário. Precisamos votar nesta sessão extraordiná
ria 3 propostas de emenda à Constituição. Portanto,
precisamos de um quorum de 308 Deputados o mais
rapidamente possível. Esperamos obtê-lo no máximo
até 11 h e, assim, iniciarmos a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Cambraia.
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a eleição de Lula para a Presidência da República
foi acontecimento extraordinário no País. De operário
e retirante nordestino chegou à Presidência da Repú
blica. Isso emocionou todos os brasileiros. E foi essa
emoção - acredito eu - que os motivou a elegê-lo chefe
maior desta Nação. Todos tinham grandes esperanças
no atual Governo. Formou-se até o slogan A esperan
ça venceu o medo. Vimos, contudo, logo nos primeiros
dias de administração, que ele iria manter uma política
econômica conservadora, diferente daquela que a po
pulação desejava quando resolveu substituir Fernando
Henrique Cardoso. O Governo Lula tinha discurso bonito
e esperançoso. Prometia o céu na terra. Prometia adotar
políticas para viabilizar o desenvolvimento econômico,
dar rumo ao País e melhorar a qualidade de vida das
pessoas. Nada disso está sendo cumprido. Este não é
o Governo que todos nós desejamos. Mesmo assim,
vamos dar-lhe um voto de confiança.

Após o.surgimento do caso Waldomiro, o Governo
se perdeu. Vimos Ministros se digladiando e xingando
os próprios colegas. Isso mostra a real necessidade de
o Presidente Lula tomar imediatamente as rédeas da
situação e assumir o comando do Governo.

O Ministro José Dirceu em recentes declarações
infelizes atacou os políticos da Oposição que, de for
ma moderada e conciliadora, estão querendo ajudar o
Governo. Não sei quais motivos levaram S.Exa. a por
tar-se daquela maneira. O fato repercutiu no Senado
desfavoravelmente. O Senador Tasso Jereissati suge
re até que o Ministro saia de férias. Penso exatamente
o contrário: férias, não! Este Governo tem mais é que
trabalhar. A população quer vê-lo batalhando em prol
do desenvolvimento econômico, quer empregos - não
os prometidos, mas os que forem necessários. O bra
sileiro está sofrendo na carne as conseqüências do
desemprego. A maioria da população está vivendo em
condições subumanas.

O Governo precisa ser operante, ajudar o povo
e não ficar apenas se queixando do anterior. Essa
história já corresponde a 30% da atual gestão. Ora, o
Governo do PT e das esquerdas, quando assumiu o

comando da política no Brasil, já sabia como estava o
País, até porque se encontrava há 26 anos na Oposi
ção fazendo críticas e levantamentos.

Este Governo tem de trabalhar. Nada de férias!
Muito obrigado.
O SR.VALDENOR GUEDES (PSC - AP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estamos hoje neste plenário para falar sobre a Medida
Provisória nº 172, de 10 de março de 2004, que dispõe
sobre o desmembramento e a reorganização da Carreira
Policial Civil do Distrito Federal, fixa a remuneração de
seus cargos e institui, para militares do Distrito Federal,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, a Gratificação
de Condições Especiais de Função Militar - GCEF.

Essa medida, nobres colegas, é resultado de rei
vindicação justa da classe e a exigência do cumprimento
de uma norma. Contudo, o que vemos é uma omis
são, porque a medida não envolve os servidores dos
Estados do Amapá e de Roraima. Estamos contentes
por saber que os servidores do Distrito Federal serão
contemplados, mas ficamos extremamente tristes por
ver que ainda estamos longe de entender os Estados
do Norte como forças que contribuem para o desen
volvimento do nosso Brasil. Ainda estamos dividindo
este País. Isso realmente nos entristece.

Como se trata de pleito acerca de benefícios para
o Distrito Federal, deveria ser observado o art. 14 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição brasileira, para que se configurasse a
justiça em sua plenitude.

Nobres colegas, segundo informações do Co
mando Geral da Polícia Militar no Amapá, o número
de ativos, inativos e pensionistas é irrisório, daí dedu
zirmos que não há por que considerar qÜalquer rom
bo nos cofres públicos. São apenas 1.640 pessoas na
inatividade ou pensionistas.

Há, ainda, amparo muito maior ao pleito para
extensão dos benefícios, nobres Deputados: o art. 65
da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002. Trata-se da lei
que reorganiza a remuneração dos policiais militares
e dos bombeiros militares do Distrito Federal, dos ex
Territórios do Amapá, de Roraima, de Rondônia e da
antiga Guanabara.

Esses servidores pertencem à União e estão ape
nas cedidos para os Estados do Amapá e de Roraima,
portanto, merecem ser tratados como estabelece o art.
89, parágrafo único, do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias da Constituição da República
Federativa do Brasil, que diz:

"Art. 89. Os integrantes da carreíra policíal
mílitar do ex-Território Federal de Rondônia,
que comprovadamente se encontravam no
exercício regular de suas funções prestando

---------------- ----------------,----,._- ----- --
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serviços àquele ex-Território na data em que
foi transformado em Estado, bem como os Poli
ciais Militares admitidos por força de lei federal,
custeados pela União, constituirão quadro em
extinção da administração federal, assegura
dos os direitos e vantagens a eles inerentes,
vedado o pagamento, a qualquer título, de di
ferenças remuneratórias, bem como ressarci
mentos ou indenizações de qualquer espécie
anteriores à promulgação desta emenda.

Parágrafo único. Os servidores da carrei
ra policial militar continuarão prestando servi
ços ao Estado de Rondônia na condição de
cedidos, submetidos às disposições legais e
regulamentares a que estão sujeitas as corpo
rações da respectiva Polícia Militar, observadas
as atribuições de função compatíveis com seu
grau hierárquico".

Assim está para Rondônia e, como mostra a
Constituição, extensivamente aos Estados de Amapá
e Roraima.

Os Estados de. Amapá e Roraima clamam por
justiça. E é preciso atentar que por trás de cada servi
dor militar está um grupo de familiares que serão be
neficiados. São brasileiros e brasileiras que poderão
melhorar sua qualidade de vida. E, assim, estaremos
resolvendo muitos dos problemas sociais com os quais
nos confrontamos atualmente.

Gostaríamos de conclamar todos os nossos pares
para que se juntem ao Amapá e Roraima nessa luta, a
fim de que a lei possa ser aplicada para todos. É uma
questão de justiça, de respeito e de direito.

Sr. Presidente, nobres Deputados, não estamos
pedindo nenhum favor, queremos apenas o cumpri
mento da Constituição Federal. Não tivemos tempo,
quando da criação da Comissão encarregada de pro
ferir parecer sobre a Medida Provisória nº 172, com
posta de 12 Senadores. e 12 Deputados, para apre
sentar emendas porque não houve instalação dessa
Comissão. E não tivemos também o direito de pedir
prorrogação do prazo, porque também não dão pror
rogação. E o que faremos?

O nosso Partido, o PSC, apresentará uma ADIN
- antiga ADIN -, para resgatar o direito de apresen
tar emendas. Não temos nada contra os policiais civis
e militares do Distrito Federal, apenas queremos que
entendam que outros Estados têm o mesmo direito, e
nunca aconteceu neste País a aprovação de uma medi
da provisória concedendo benefícios específicas a um
Estado, no caso o Distrito Federal. Para estender esses
benefícios aos Estados do Amapá e de Roraima, a verba

será irrisória e não significará um rombo no Orçamento
da União, como alguns acreditam.

Queremos justiça. Porém, que ela não seja feita
de maneira política, mas em respeito à Constituição
Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL - BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, de 17 a 21 de março, foi realizada a 2ª Exposição
Nacional e a 38ª Exposição Agropecuária, Industrial e
Comercial de Vitória da Conquista.

Iniciada em 1942,·essa exposição, de âmbito re
gional, adquiriu foros de nacionalidade e transformou-se
em exposição nacional, contando com a participação
de dezenas de expositores nacionais que compare
cem àquela cidade do sudoeste da Bahia, a terceira
maior do Estado, para expor produtos agropecuários,
de comércio e indústria.

Sr. Presidente, essa exposição foi organizada
pelo Presidente da Cooperativa Mista Agropecuária de
Vitória da Conquista, Prol. Claudionor Dutra, que, com
sua equipe, realizou extraordinário trabalho. A exposi
ção contou com a participação de representantes do
Governo Federal, dentre os quaisdestaco o Ministro
da Agricultura, Roberto Rodrigues, que compareceu
na manhã do dia 19, uma sexta.-feira chuvosa, levan
do seu prestígio e proferindo, naquela oportunidade,
brilhante palestra sobre o desenvolvimento do agribu
siness, da agricultura brasileira, e sobre as oportuni
dades existentes no País.

Essa exposição de Vitória da Conquista, iniciada
em 1942, foi transformada em exposição nacional e vem
crescendo a cada ano, aumentando suas expectativas e
possibilidades, sempre com apoio do Governo do Esta
do, este ano representado pelo Secretário da Agricultura
da Bahia, Sr. Pedro de Deus. A exposição também foi
prestigiada por inúmeros Parlamentares destaCasa e da
Assembléia Legislativa da Bahia, dentre eles o Deputado
Federal Paulo Magalhães e o Deputado Estadual Clóvis
Ferraz, e por expositores regionais e nacionais.

Convém ressaltar que· a exposição.sempre foi
liderada pela Cooperativa Mista Agropecuária, que
este ano contou com a participação de dezenas de
cooperativas, tanto de crédito quanto de produção e
serviços. As cooperativas passam a ocupar espaço na
vida econômica da região, que conta com mais de 20
cooperativas de crédito. Só em Vitória da Conquista
existem 5. Todas participa.ram lado a lado do movimen
to econômico da exposição, que ganha espaço para
apresentar os produtos regionais e nacionais.

Sr. Presidente, deixo as minhas congratulações
à Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense- CO
OPMAC, a todos os seus dirigentes e ao Presidente
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Claudionor Dutra, a todos os associados e expositores
que abrilhantaram a Exposição Agropecuária, Comer
ciai e Industrial de Vitória da Conquista. O momento foi
de extraordinária importância para a vida econômica e
social do Município e da região sudoeste da Bahia.

Sr. Presidente, deixo o registro para fazer justiça
àqueles que trabalharam pelo brilhantismo da 2ª Ex~

posição Nacional e da 38ª Exposição Agropecuária,
Comercial e Industrial de Vitória da Conquista.

O SR.TAKAYAMA (PMDB - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com
profundo pesar, vejo o impasse no Porto de Paranaguá
a hostilidade entre a administração, os empresários e
a comunidade portuária.

Por se tratar de problema que atinge profunda
mente os trabalhadores rurais brasileiros, especialmen
te a agricultura paranaense, ocupo esta tribuna para
solicitar à Presidência da Casa e aos nobres compa
nheiros que acionem o Poder Executivo, a fim de que
este seja mediador em situação tão delicada.

O escoamento da safra, infelizmente, está inter
rompido por causa de filas de caminhões que atraves
sam o Município de Curitiba e ultrapassam o Município
de Campo Largo. A fila de caminhões que aguardam
o desembarque da safra da soja está criando dificul
dades. E dentro de alguns dias começa o escoamen
to da soja de Mato Grosso e de outros Estados, que
deveriam usar o Porto de Paranaguá.

Com pesar, vemos essa situação extremamen
te delicada, que atingirá não somente a produção dos
agricultores do Paraná, com certeza trará dificuldades
a toda a economia brasileira e provocará profundo mal
estar na economia mundial, que está de olho no .que
está acontecendo.

Ontem ouvimos dizer que caminhões de soja es
tão descendo para Buenos Aires, a fim de descarregar
a soja no país vizinho. Vejam a que ponto chegamos.

Alguns companheiros pediram intervenção federal.
Sabemos que o Porto é federal e a concessão, estadual.
No entanto, não creio que nesse primeiro momento a
intervenção seja o mais adequado. Seria interessante
a mediação para ouvir ambas as partes.

De um lado, a atual administração afirma que exis
tem quadrilhas instaladas al.i. De outro, estão o Movimento
Pró-Paraná, a comunidade portuária de Paranaguá, as
empresas exportadoras, importadores, armadores, sindi
catos laborais, terminais portuários e os demais segmen
tos que utilizam o terminal portuário paranaense.

Em 69 anos de história, o Porto nunca passou por
situação tão delicada quanto esta. O problema não pode
perdurar, sob risco de termos profundos prejuízos não ape
nas na economia do Paraná, mas na economia nacional.
Imaginem a situação ao começar a chegar a soja de Mato

Grosso, de Goiás e de algumas regiões do Paraguai no
Porto de Paranaguá Não é preciso ser muito inteligente
para entender a que ponto poderemos chegar.

Por isso, solicito, Sr. Presidente, junto com os
demais Parlamentares do Paraná, por ser o Porto de
Paranaguá de administração federal e apenas uma
concessão estadual, a esta Casa que peça mediação
do Governo Federal para que o impasse chegue ao
fim. Não é possível conviver com essa hostilidade en
tre as partes. É preciso que haja ação imediata. Todos
seremos prejudicados. Preocupa-se a sociedade pa
ranaense, preocupam-se os agricultores do Paraná. O
Governo Federal não pode ficar alheio ou impassível
diante do que está acontecendo.

Para concluir, Sr. Presidente, reitero à Mesa que
atue junto ao Governo Federal para que possamos sair
em breve desse impasse.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
OSR. DR. HÉLIO (PDT- SP. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero registrar
que a bancada do PDT deu início, no dia de ontem, a uma
seqüência de seminários que serão realizados ainda este
semestre. A primeira palestra foi do Prof. Enildo Pessoa,
que versou sobre idéias para vencer a pobreza.

A bancada do PDT tem por objetivo, nesses semi
nários que tratarão de vários temas - como, por exem
plo: Uma Política Externa para o Brasil, Discussão da
Pobreza e Violência Urbana e Democracia - apresentar
debate sobre a geração de emprego e renda. O seminário
pretende suscitar, nos diferentes diretórios estaduais e
no Diretório Nacional do PDT, debate acerca de temas
que poderão deixar a marca do partido e contribuir com
a Nação brasileira.

Durante a discussão apresentada pelo Prof. Enil
do Pessoa, ressaltamos conceitos que consideramos
importantes para vencer mal que não é só do Brasil,
mas do mundo. Tratamos de idéias para combater a
pobreza e erradicar a miséria.

Essa luta contra a pobreza somente poderá ter
vencedor quando se apontar, num modelo de cidadania,
para uma diretriz de mudança social, como, por exemplo,
o estabelecimento de uma sociedade onde as pessoas
possam ser tratadas como seres humanos e não como
números, com vertentes econômicas a serviço da so
ciedade, enfim, uma teoria social humanista. Qualquer
proposta de vida digna terá de ter como pressuposto
um programa de consciência crítica permanente.

Um dos aspectos levantados pelo Prof. Enildo
Pessoa refere-se ao combate à pobreza no interior dos
Municípios. Para o professor somente o Município pode
estabelecer um chamadd plano local de combate à po
breza. E é verdade, porque, se formos considerar de
que forma se estabeleceram os programas nacionais
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de saúde pública, verificaremos avanço considerável
quando os Municípios passaram a assumir de pronto
os pressupostos e as condicionantes de melhoria da
saúde a partir deles mesmos. Então, não será dife
rente quando se instituir o. chamado Plano Local de
Combate à Pobreza.

Outra situação levantada pelo Prof. Enildo Pes
soa foi que o trabalho tem de ser o amálgama entre a
participação do Poder· Público, constituído pelo Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário, e da própria sociedade
civil, buscando-se experiências de organizações não
governamentais, de universidades, de sindicatos e de
partidos políticos, para que, junto com o Poder consti
tu ído, se possam trabalhar algumas condicionantes de
emprego, a fim de dar sustentabilidade aos programas
de combate à pobreza e à erradicação da miséria.

Por último, o aproveitamento das potencialidades
locais ou· regionais, por meio inclusive da suscitação
de algumas vocações que sejam próprias àquele Mu
nicípio ou àquela região. Seriam essas as condições
básicas para iniciar programas de combate nacional à
pobreza e à erradicação da miséria.

Sr.·Presidente, hoje é o Dia Mundial de Combate à
Tuberculose. O Brasil encontra-se em 15º na lista dos pa
íses com população <:Ie infectados por essa doença. São
cerca de 50 milhões depessoas ecom a potencialidade de
mortalidade de 62 por 100mil habitantes, o que significa 6
a 7 mil pessoas mortas anualmente por tuberculose.

Ora,na conceituação da pobreza, há pressupos
tos de saúde corno este: "Se não fixarmos um mar
co para diminuição ou erradicação de enfermidades
como a tuberculose, não estaremos combatendo a
pobreza na plenitude".

Essas condições são válidas também para a edu
cação, área em que o PDT tem grande experiênciaa
partir dos CIEPs e do çombate à falta de alunos nas
escolas. Com educação integral suscitamos a possibi
lidade de todos entrarem no mundo do trabalho, o que,
conseqüentemente, fez diminuir as condicionantes de
pobreza na educação.

O PDT agradece muito ao Prof. Enildo Pessoa por
nos tertrazido·tantas reflexões na tarde de ontem.

Era oque tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT - SP. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, público que acompanha os nossos trabalhos
nesta tarde, venho a esta tribuna manifestar preocu
paçãocom as ameaças e processos sofridos pela
engenheira Fernanda Giannasi, auditora fiscal que há
20 anos exerce suas atividades na DRT de São Paulo,
dedicando"se notadamente à erradicação do uso do
amianto em nosso País. Falamos de uma batalhado-

ra, uma profissional reconhecida internacionalmente,
que não poupa esforços e não se intimida quando a
questão é protegera integridade e a saúde dos tra
balhadores.

Nos últimos anos houve uma redução substan
cial do uso do amianto pelas indústrias noBrasil. Isso
se deu pela intensificação do trabalho da DRT e da
auditora fiscal, com parcerias informais estabelecidas
com diversos órgãos públicos, incluindo Ministério
Público e associações de vítimas, e pela ação desen
volvida no Estado de SãoPaulo, responsável por 40%
do consumo do amianto, matéria-prima cancerígena
já banida em. 37 países, em alguns Estados e Muni
cípios brasileiros.

No ano passado, quando o Supremo Tribunal Fe
deral decidiu derrubar a proibição de comercialização
e uso do· amianto em São Paulo e Mato Grosso do
Sul, entendendo que não cabia aos Estados legislar
sobre a matéria, afirmamos que isso não iria alterar o
processo de banirnento da fibra no País. Lembramos
que a lei de nossa autoria, que estabeleceu a proibição
de importação, extração, beneficiamento, comercializa
ção, fabricação e a instalação no Estado de São Paulo,
baseou-se no Código de Saúde e no Código Sanitário
do nosso Estado, originados de leis derninha autoria.
Infelizmente, essa lei foi c<:>nsiderada inconstitucional
pelo Supremo TribunalFederal.

O Código Sanitário, em seu art. 44, sujeita o uso
e a comercializaçãode produtos de interesse à saúde
à autorização de autoridade sanitária competente, es
tando, portanto, contemplada a proibição.

As notícias que noschegam informam que a redu
ção do uso do amianto oC(Jrrida em SãoPaulo provocou
uma queda no consumo dafibra no mercado interno
de 140 mil para aproxima<:lamente 64 mil toneladas ao
ano e que os esforços da empresa mineradora SAMA
para compensar tais perdas, exportando o excedente,
não têm conseguido o sucesso esperado.

Outras notícias despertarama preocupação que
aqui manifestamos: são as ameaças dirigidas à audito
ra fiscal do Ministério do Tra,baltlo, por meio de cartas
anônimas que a respons~bilizaln pelos prejuízos so
fridos pela queda de arrecadaçãodoEstado de Goiás
e Município de Minaçu com a redução do consumo do
amianto em nosso País.

Sr. Presidente, reafirmando nossa solidariedade ao
trabalho da engenheira Fernanda Giannasi, passamos a
ler carta dirigida ao Ministro do Trabalho e Emprego:

"Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e Empre
go Ricardo Berzoini.

Venho, por meio desta, solicitar apoio e
proteção de vida a V.Exa. para poder continuar
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a exercer meu trabalho de auditora fiscal do
Ministério do Trabalho e Emprego.

Há 20 anos concursada para o cargo na
DRT de São Paulo, venho me dedicando mais
notadamente à erradicação do. trabalho com
o amianto em nosso País, embora isto não
faça parte ainda da agenda oficial do Gover
no, que sempre tratou a questão de maneira
marginal.

Através deste trabalho, já foram identifica
das em nosso País 2.500 vítimas, reconhecidas
inclusive pelo patronato, que aproveitando-se
da situação de extrema pobreza de nossos
ex-trabalhadores tratou de indenizá-los, pelos
cânceres, asbestoses e mortes, com a módi
ca quantia de 5, 10 e 15 mil reais, no intuito
de represar estas ações na Justiça, situação
esta que vimos denunciando e que nos custou
já ameaças de morte e um processo crime,
do qual fomos absolvidos e que teve grande
repercussão na mídia não só no Brasil como
no exterior.

Por outro lado, formos obrigados a fechar
muitas dessas empresas poluidoras e recalci
trantes, no cumprimento mínimo da lei, para
proteger a integridade física e a saúde da clas
se trabalhadora brasileira. Vimos denunciando
outras tantas e, ultimamente, a degradação
ambiental provocada nas áreas das antigas
minas de amianto, em especial na Bahia, no
Município de Poções e em Alagoas, no Muni
cípio de Jaramataia.

Com a intensificação de nosso trabalho
nos últimos 3 anos, através de parcerias in
formais estabelecidas com diversos órgãos
públicos, incluindo Ministério Público e ONGs
- como as associações de vítimas já existentes
em nosso País -, e tendo sido o nosso time
reforçado em São Paulo com a ajuda das auto
ridades sanitárias do Estado e Municípios, es
tamos tendo uma redução substancial no uso
desta matéria-prima cancerígena já banida
em 37 países, em alguns Estados e Municí
pios brasileiros.

No Estado de São Paulo, onde temos um
universo subestimado de 151 empresas que
declaram ser usuárias da fibra cancerígena,
amianto ou asbesto, logramos redução de
mais de 80% em seu uso, o que fez com que
o consumo do amianto no mercado interno
despencasse de 140.000 toneladas/ano para
aproximadamente 64.000 toneladas/ano e a
conseqüente derrubada de seu preço. Os esfor-

ços da empresa mineradora SAMA para com
pensar estas perdas, exportando o excedente,
não têm conseguido o sucesso esperado.

Infelizmente, como V. Exa. mesmo mui
tas vezes testemunhou, enquanto Deputado
Federal, nossos esforços para aprovar lei de
banimento em âmbito federal foram frustrados
pelo forte lobby empresarial, comandado no
Brasil pela multinacional Saint-Gobain (dona
da mina de amianto em Goiás: SAMA, Brasi
Iit, Eterbrás, Eternit, Precon Goiás, Wagner)
e suas empresas associadas, que têm como
porta-vozes o Deputado Ronaldo Caiado, da
VDR, o Senador íris Resende e o Governador
de Goiás, Marconi Peril/o, e outros tantos de
menor grandeza e importância política. A lei
de banimento do amianto no Estado de São
Paulo foi revogada pelo STF, mas mesmo as
sim muitas empresas mantiveram seu compro
misso de substituí-lo sem eliminar postos de
trabalho, como profetizado apocalipticamente
pelo lobby pró-amianto.

Esta trajetória bem-sucedida na substi
tuição da fibra do amianto tem-nos dado gran
des satisfações - vários prêmios nacionais e
internacionais, entre eles o Prêmio Cidadã de
Destaque do PNBE, ANIMASEG, Revista CIPA,
Prêmio Claudia, da Associação Americana de
Saúde Pública, Ray Sentes no Canadá, elei
ta como membro vitalício do Collegium Ra
mazzini na Itália, homenagens da Câmara
Municipal de Osasco. Por outro lado, tem-nos
trazido muitos dissabores. Perdemos as contas
das inúmeras ameaças de morte, processos
administrativos e criminais que temos sofrido
ao longo destes anos, sem nenhum apoio do
Ministério do Trabalho, que insiste em ignorar
a questão, tendo inclusive sido obrigada a ar
car com as custas das defesas com recursos
próprios. Em novembro último fui impedida de
fiscalizar a unidade da Brasilit em Recife por
ordem da Secretaria da Inspeção de Trabalho
em Brasília e de me ausentar do Estado de
SãoPaulo sem nenhuma explicação plausível
para tal arbitrariedade, já que eu estava atu
ando fora da minha jurisdição com autoriza
ção, passagem e diárias pagas pelo próprio
Ministério do Trabalho. Recentemente recebi
carta anônima contendo documentos de um
tal 'Instituto da Defesa do Patrimônio Nacional',
entre aspas, nos acusando de sermosrespon
sáveis pelos prejuízos sofridos pela queda de
arrecadação do Estado de Goiás e Município
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de Minaçu com a redução do consumo do
amianto em nosso País.

Até ontem, isto entrava na contabilida
de das perdas e ganhos de abraçar causa
tão difícil, pouco divulgada e com interesses
tão conflitantes em nosso País, um grande
produtor, exportador e utilizador da fibra can
cerígena amianto.

Ocorre que o último processo crime que
estou sofrendo, destarte de autoria do ex-Mi
nistro Almir Pazzianotto - que agora sabemos
só serve de fachada decorativa ao processo
- e que coincidentemente teve um prejulga
mento da lavra do então desconhecido, para
nós leigos e pessoas de bem, juiz vendedor
de sentenças, João Carlos da Rocha Mattos,
da 4ª. Vara Criminal da Justiça Federal de São
Paulo, em 27 de janeiro de 2003, que aceitou
a queixa-crime,tipificando minha denúncia de
que houve constituição fraudulenta do Sindi
cato dos Trabalhadores na Indústria de Ladri
lhos Hidráulicos de Produtos de Cimento de
Capivari, como incursa no art. 139 do Código
Penal. O processo administrativo aberto pelo
Ministro Pazzianotto aguarda decisão da es
fera crime.

O sindicato foi constituído de forma total
mente irregular nos idos de 1986, pelo então
Ministro Pazzianotto, que passando por cima
do que previa a legislação à época, art. 515
da CLT, criou um monstrengo, que, tal qual a
Anaconda, foi se fortalecendo com extensão
de bas~, também concedida pelo Ministro Pa
zzianotto, passando a representar todos os
trabalhadores do cimento-amianto do Estado
de São Paulo, e atualmente, através de uma
outra fraude, criada como nome de Comissão
ou Confederação Nacional do Amianto, vem co
mandando todas estas questões no País. Minha
denúncia foi veiculada pela Internet onde eu
mencionava ter havido uma manobra do então
Ministro com a indústria do amianto para criar
um sindicato de trabalhadores que servisse de
escudo aos interesses do empresariado - ini
cialmente ná defesa do uso do amianto e mais
recentemente para impedir que se paguem
maiores valores de indenização às vítimas.

Como as ações de defesa dos interes
ses da agonizante indústria do amianto agora
saíram do controle da legalidade e se asso
ciam, inclusive ao crime organizado, venho
pedir proteção de vida e apoio ao Ministro do
Trabalho e Emprego para continuar este traba-

lho em prol da saúde e da vida dos trabalha
dores e que me dêem condições de trabalho
para que possamos intensificar nossas ações
- inclusive fora do Estado de São Paulo -, em
especial nas empresas do grupo Saint-Gobain,
e que juntamente como Ministério da Justi
ça se investigue a ligação destas empresas,
seus advogados - Pinheiro Neto e associados
-, diretores da multinacional no Brasil com o
esquema RochaMattos, e se promova audito
ria, inclusive contábil, na atuação do sindicato
mencionado, cOnstituído irregularmente através
dos Processos DRT nºs 24.440/041098/87;
24000001444/85 e 24.440219/86-31, todos
arquivados em Brasília, no setor competente
- Registro Sindical-, sendo que deste último
fizemos já várias cópias que foram entregues
a autoridades e interessados em geral, como
forma de precaução e proteção, caso algo de
anormal possa me· acontecer. Há provas in
contestes de falsidade ideológica e uso inde
vido de documentos de ex-trabalhadores para
dar a aparência de legalidade ao processo de
constituição desta fraude sindical que há 18
anos vem atrapalhando os interesses legítimos
de trabalhadores inocentes e expostos à fibra
cancerígena.

Atenciosamente, Fernanda Giannasi".
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero

aproveitar ainda para dar ciência à Casa de artigo
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, do dia 5 de
março de 2004.

Para que faça parte do meu pronunciamento,
passo a ler o referido artigo:

"O Estado de S. Paulo - 5 de março
de 2004.

'Justiça da França Condena Governo Por
Contaminação Por Amianto' - Paris. Uma de
cisão do Conselho de Estado da França tem
tudo para inspirar decisões judiciais até no
Brasil. Pela primeira vez, o Conselho de Esta
do reconheceu a responsabilidade do governo
francês na contaminação de trabalhadores por
amianto. A sentença não poderia ser mais clara:
"A carência do Estado em adotar medidas de
prevenção de riscos ligados à exposição dos
trabalhadores à poeira do amianto constitui
uma falta grave que engaja sua responsabili
dade'. Outra decisão, do Tribunal de Recursos
de Paris, determinou que o valor das indeni
zações às vítimas fosse dobrado, pois não
correspondia aos prejuízos.
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Na França, a produção, exportação ou
importação de amianto está proibida e as res
trições serão estendidas à União Européia em
2005. No Brasil, sua comercialização é legal,
bem como em alguns outros países. Em Goiás,
funciona uma das 3 maiores minas do produto.
Os Governos do Estado e do Município de São
Paulo haviam proibido por lei a utilização do
amianto, mas uma decisão do Superior Tribu
nal Federal decidiu por sua liberalização. Os
defensores do produto no Brasil afirmam que
a fibra do amianto brasileiro não é canceríge
na, o que desmente os institutos de pesquisa
médica oficiais na Europa e, principalmente,
nos EUA.

O número anual de mortes ligadas ao
amianto na França é estimado em 3 mil. A fa
tura das indenizações das vítimas, na França,
deverá oscilar entre 17 bilhões e 37 bilhões de
euros nos próximos anos".

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que meu pronun
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação
desta Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência tem o prazer de anunciar a presença,
nas galerias da Câmara dos Deputados, de alunos do
Colégio Santa Rita de Cássia, de Sobradinho, Distrito
Federal. (Palmas.)

A Presidência rende-lhes homenagem pela aula
de cidadania que estão recebendo. Esta é a Casa do
povo, a Casa das leis. Ela compõe um dos Poderes da
República, o mais transparente e o mais aberto aos
anseios da sociedade. Temos prazer em receber todos
os segmentos da sociedade nesta Casa. Aqui são fei
tas as leis e fiscalizados os outros Poderes.

Portanto, um abraço aos alunos e, aos professo
res que os acompanham, nossas felicitações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Evilásio. S. Exa.
dispõe de 5 minutos.

O SR. DR. EVILÁSIO (PSB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estudantes que nos visitam nesta manhã e abrilhan
tam sobremaneira esta sessão extraordinária, temos
testemunhado, nas últimas 3 décadas, principalmen
te na derradeira, grande expansão na quantidade de
instituições de educação superior no País, entidades
privadas concessionárias de serviço público. Porém,
é muito provável que tenhamos alcançado expansão
mais quantitativa do que qualitativa. Muitas dessas ins
tituições de ensino são mercadoras de ilusões.

Quantos não são os jovens que freqüentam fa
culdades por 4 a 6 anos e saem sem o menor preparo,
para um mercado cada vez mais exigente?

Infelizmente, meios de controle não se faziam pre
sentes, apesar de em 1996 ter sido instituído o Provão,
marco zero da introdução no País da cultura da avalia
ção, do controle de qualidade da educação superior.

Ontem à noite, entretanto, esta Casa, ao aprovar
a MP 147/03, colocou à disposição do Brasil o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINA
ES, cuja finalidade é avaliar, por intermédio do MEC,
de forma sistêmica, global e completa, instituições de
ensino superior, cursos e o desempenho dos nossos
estudantes, objetivando melhorar substancialmente a
qualidade da educação superior brasileira e também
orientar a demanda por esse serviço. Falta ainda ser
sancionado pelo Presidente República.

Essa nova sistemática, além de avaliar os estu
dantes por meio do Exame Nacional de Desempenho
do Estudante - ENADE, que substitui o Provão, avalia
também os cursos, suas condições e qualidades, le
vando em consideração o perfil do corpo docente, as
instalações físicas e complementares, como biblioteca,
laboratórios etc., o conteúdo didático-pedagógico curri
cular. Na avaliação serão levadas em conta todas as di
mensões que devem envolver uma instituição de ensino
superior. Deverá merecer destaque a política de ensino
de graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa.

Mas, Sr. Presidente, o mais importante disso tudo
é que às instituições, tanto públicas quanto privadas,
cujo resultado da avaliação tenha sido desfavorável ou
insuficiente serão aplicadas sanções, depois de dado o
direito à ampla defesa e ao contraditório. A sanção po
derá ir desde a suspensão à advertência aos dirigentes
de instituições públicas e mesmo à suspensão do vesti
bular, à cassação da autorização ou do reconhecimento
dos cursos, quando se tratar de entidade privada.

Portanto, Sr. Presidente, está de parabéns o Bra
sil. A educação superior no País prosperará.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em sessão solene a realizar-se amanhã, a
Academia Cearense de Letras estará empossando o De
sembargador Federal Napoleão Maia na vaga da imortal
Rachei de Queiroz, eleito que foi, em janeiro último, para
compor os quadros daquela Arcádia, que congrega vultos
da maior expressão de nossa intelectualidade.

Com 110 anos de existência, a ACL é mais antiga
do que a própria Academia Brasileira, antecedendo
a em 2 anos, no embalo de uma mobilização cultural
levada a efeito na época pela chamada Padaria Espi-
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ritual, que tinha em Antonio Sales e Rodolfo Teófilo 2
de seus vultos de maior expressão e prestígio.

O Desembargador Napoleão Maia integra, pre
sentemente, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
sediado em Recife, sendo· magistrado integérrimo,
desde quando se iniciou na judicatura, revelando cul
tura jurídica abalizada, o que há sido revelado, à sa
ciedade, nos seus despachos monocráticos, votos e
sentenças prolatados.

Recentemente, no Centro Cultural OBDE, em
Fortaleza, o novo acadêmico lançou a sua mais recen
te obra, cuja apresentação esteve a cargo do Ministro
César Asfor Rocha, ilustre integrante do Superior Tri
bunal de Justiça, no qual pontifica como uma de suas
figuras estelares.

O Desembargador Napoleão Maia Filho vai su
ceder a sempre lembrada Raquel- a primeira mulher
a ascender áABL, em razão de seus atributos e do
apreciável acervo bibliográfico que a tornou um dos
nomes mais acatados de nossos foros culturais.

Ao recipiendário de amanhã caberá enaltecer
a vida e a obra da autora de O Quinze, Três Marias,
Memorial de Maria Moura e tanto outros títulos que a
consagraram diante de sucessivas gerações, embeve
cidas pelo estilo primoroso, na diversificação de sus
pendores literários.

Já confirmaram presença as mais altas autorida
des, entre as quais o Governador Lúcio Alcântara, que
também compõe os quadros de nossa Academia.

Para0 Presidente daquele Silogeu, Artur Eduardo
Benevides, Príncipe dos Poetas Cearenses, a escolha
de NapoleãO foi das mais acertadas, ocorrendo por
unanimidade, numa cOmprovação de seu talento ful
gurante e de sua vasta bibliografia, constante de livros
que alcançaram sempre repercussão favorável junto
aos círculos jurídicos e culturais do Nordeste.

Professor de Faculdade de Direito do Recife, no
exercício do magistério também se exercita o seu afã
de homem de·letras, sendo admirado pelos alunos e
colegas naquela Escola de Ensino Superior.

A Academia Cearense de Letras sentir-se-á, por
tudo isso, honrada coma pOSSe de seu novo membro,
que reúne um cabed~limensode conhecimentos para
ocupar a vaga.ocorrida.com o desaparecimento da
saudosa Raquel déOueiroz.

Tem-se como certa também a presença, ao magno
evento, da Presidenta do Egrégio Tribunal Regional Fe
deral da 5ª Região, Desembargadora Federal Margarida
Cantareli, e outros eminentes pares daquela Corte, a
cuja jurisdição se acha vinculado o Estado do Ceará.

Como membro da Academia Cearense de Letras
que sou, saúdo, p(}is,destatribuna, o expressivo acon
tecimento e cumprimento, desde já, o Desembargador

Napoleão Maia, que passará a compor a vetusta Aca
demia Cearense de Letras, num reconhecimento aos
seus méritos incontáveis, testemunhados pelos que
acompanham a sua brilhante trajetória, como mestre
da Ciência Jurídica e autor de obras que o identificam
como uma dos maiores expressões de sua geração.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Mauro Benevides, esta Presidência se associa
à justa homenagem que V.Exa. nesta hora presta ao
ilustre Desembargador do Tribunal Regional Federal
da.5ª Região, Dr. Napoleão Maia, não só um grande
jurista, mas também e sobretudo um homem de letras,
homem dos assuntos mais importantes da vida política
e jurídica do País.

O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputadolris Simões.

OSR.IRIS SIMÕES (PTB - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna para falar
sobre o caso do Porto de Paranaguá, no Paraná, pa
ralisado em função de uma greve. Caminhões formam
fila de mais de 100 quilômetros na rodovia.

Falta bom senso aos dirigentes do Estado, àque
les que comandam o Porto, aos trabalhadores e opera
dores de serviço. Quase 8.000 caminhões estão na fila,
centenas de trens estacionados. As cooperativas estão
no limite, sem poder descarregaros Srãos colhidos.

Infelizmente, o Paraná dá esse mau exemplo ao
Brasil. Perde o Porto de Paranaguá, como perdem o
Paraná e o Brasil, porque caminhões estão sendo des
viados para outros portos, como. o de Santa Catarina
e até de países vizinhos.

Apelamos para o bom senso. Não é feio voltar
atrás. Não é feio reconhecer uma decisão inacertada
e, sim, deixar que o interesse público seja derrotado
neste momento.

Esperamos que o Ministério dos Transportes
juntamente com o Governo do Paraná intervenham
para que seja resolvido o problema dos operadores de
portos e estivadores.

Fazemos esse comunicado importante à Casa e
ao povo brasileiro, no sentido de pedir um pouco mais
de atenção do Ministério dos Transportes para o Porto
de Paranaguá.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CLÓVIS FECURY (PFL - MA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, inicialmente quero aqui manifestar minha mais
profunda solidariedade às famílias que enfrentam as
enchentes pelo Brasil afora, especialmente em meu
Estado, o Maranhão.Tenho acompanhado os trabalhos
da Comissão Externa das Enchentes no Nordeste e
parabenizo as iniciativas dos meus colegas em tentar
solucionar o problema.
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Mas o que me traz aqui hoje é o estado alarmante
das estradas federais e estaduais do Maranhão. Já falei
sobre o assunto em 2003 e repito neste ano, porque
a situação continua calamitosa. A MA-224, que liga
o Município de São Benedito do Rio Preto a Urbano
Santos, e a BR-222 estão intrafegáveis. Os trabalhos
iniciados já estão praticamente perdidos. As chuvas for
tes agravaram o estado dessas estradas, que isolam a
população local, impedem atendimentos médicos mais
específicos e encarecem os produtos que chegam até
lá com muita dificuldade.

São Benedito do Rio Preto é uma cidade de mais
de 17 mil habitantes, localizada na região do Alto Mu
nim e Baixo Parnaíba, que está ficando isolada por
conta dos estragos na MA-224, principal estrada para
escoamento da produção agrícola de arroz, milho e
mandioca, a base de sua atividade econômica. Aliás,
aproveito para saudar São Benedito do Rio Preto, que
faz aniversário amanhã, dia 25.

Além disso, Sras. e Srs. Deputados, temos a MA
012, entre Esperantinópolis, São Roberto e São Rai
mundo do Doca Bezerra, que também está intrafegável,
com buracos que mais parecem abismos, onde carros
ficam atolados pela quantidade de lama e depredação.
O trecho de 11 quilômetros, que liga a localidade de
Cariri a Poção de Pedras, é um dos mais críticos.

O estado deplorável de nossas estradas está
servindo de estratégia para assaltantes e quadrilhas.
A BR-316, que liga o Maranhão ao Pará, é uma das
preferidas pelos assaltantes, que se aproveitam da
quantidade excessiva de buracos para abordar ônibus
que passam pelo local. O trecho de maior incidência de
assaltos, que acontecem durante a noite, se estende
do Município de Santa Inês a Pio XII. Segundo relatório
da Polícia Federal, de dezembro de 2003 a fevereiro
deste ano, ocorreram 45 assaltos a ônibus nas estradas
do Maranhão, 25 só na BR-316. Até reivindicação ao
Ministério dos Transportes já fiz, e nada foi feito.

Estamos votando agora a parceria público-pri
vada, que prevê recursos da iniciativa privada na re
construção das rodovias brasileiras. Entretanto, diante
destes ·fatos que aqui exponho, não podemos mais
esperar. A situação é calamitosa.

Tenho certeza de que o Governador do meu Es
tado, o Maranhão, com seu espírito público, se sensi
bilizará com esta emergência e tomará, o mais rápido
possível, as providências necessárias. Recebo várias
cartas sobre o assunto em meu gabinete, onde cida
dãos de muitos Municípios do Maranhão reclamam
pelo difícil acesso às suas cidades. Acredito que a
verba que poderá ser liberada para solucionar os pro
blemas das enchentes, também cheguem às nossas
estradas e possam ser utilizadas para melhorar nos-

sas rodovias estaduais e amenizar as dificuldades do
nosso povo trabalhador.

Sr. Presidente, peço a VExa. que faça divulgar
meu pronunciamento nos meios de comunicação desta
Casa, pela importância e urgência que tem.

Muito obrigado.
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 800
militantes do PT de todo o País estiveram presentes em
um seminário em São Paulo promovido por 15 Depu
tados Federais da nossa bancada, aqui presentes o
Deputado Nazareno Fonteles e eu. Contamos com a
presença também de economistas formuladores de pro
grama do Partido dos Trabalhadores de 1989 a 2002.

Nesse seminário, chamado Queremos um outro
Brasil, pudemos sentir a legítima pressão do Partido
dos Trabalhadores, de baixo para cima, para que o
Governo redirecione imediatamente a política econô
mica. Ficou absolutamente claro que esse sentimento
se difunde entre os petistas.

Por uma contradição muito grande, na mesma
semana passada, pude ver nos meios de comunica
ção o Senador Tasso Jereissati, Líder do PSDB, par
tido de oposição, defendendo o modelo econômico
do Ministério da Fazenda, e também o Líder do PFL
na Câmara, Deputado José Carlos Aleluia, enquanto
fazem oposição ao Governo por espaço político. Mas
não há discordância na política econômica.

Essa é uma grande contradição. Enquanto os petis
tas, na base, estão descontentes, os partidos de oposição
não discordam, assim como a mídia não discorda.

Temos unanimidade nos formadores de opinião
e nos analistas de mercado, que falam todos os dias,
nos meios de comunicação de massa, que só é pos
sível este caminho, o da austeridade fiscal, das metas
rígidas de inflação e do pagamento religioso da dívida
pública, que sangra 147 bilhões de reais por ano do
nosso País, enquanto permanecemos com as seqüelas
dessa política, há mais de 10 anos. Foi a mesma políti
ca implementada pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, pelo Ministro Pedro Malan, ou seja, estamos
reféns do mercado financeiro. Não há outro caminho
e qualquer proposta de mudança causa alvoroço. Por
exemplo, a palavra mudança apareceu na resolução
da Executiva Nacional do PT. No dia seguinte, o dó
lar caiu, o Risco Brasil subiu e houve terrorismo do
mercado financeiro, que pelo seu modelo torna refém
qualquer governo que não enfrente os interesses do
capital financeiro. Quer dizer, não se pode maisfalar.
Mas sabemos que o caminho não é único.

O seminário de São Paulo prova que temos de
quebrar os dogmas apresentados à sociedade brasileira
pelo projeto neoliberal; que o câmbio tem de ser livre;
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que os juros têm de ser altos para conter a inflação e
atrair o capital financeiro; que não podemos controlar
tarifas públicas, senão haverá fuga de investimentos
dos monopólios privatizados pelo Governo Fernan
do Henrique Cardoso; que o Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal têm de competir com os bancos
privados em cima dos títulos públicos para ter alta lu
cratividade ao invés de baixar.o spread bancário e
financiar a produção, a geração de emprego.

A conseqüência dessa política todos já sabem:
recessão, desemprego e, certamente,concentração
de renda, perda de poder· aquisitivo, piora dos servi
ços públicos.

Não há recursos para nada com superávit primá
rio de 4,26% do PIB, que não está adequado ainda,
porque os 70 bilhões de economia não dão conta de
pagar o déficit em conta corrente.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos oportuna a
pressão da base petista, e deve crescer no Partido dos
Trabalhadores a legítima opinião.Tenho certeza de que
a nossa bancada será sensível, mas quero também
convocar os outros membros do Congresso Nacional
e dos partidos políticos, os Deputados desta Casa
que têm consciência da situação nacional: temos de
promover políticas de geraçãode empregos, de distri
buição de renda, de saneamento básico, de educação,
de saúde. Para tanto, precisamos de recursos. E mais
do que isso: o momento de redirecionar é agora. Já
perdemos tempo demais. Antes que seja tarde, temos
de fazer essa viragem.

Quero dizer que esse não é um problema do PT,
é do Brasil. Esse modelo aumenta a vulnerabilidade
externa do próprio País. Qualquer crise em país emer
gente explode aqui, nessas condições de vulnerabilida
de impostas pela dívida. Por essa razão, formulamos
uma bateria de propostas que passam pela queda
substancial dos juros, pela redução do superávit pri
mário, pelo controle da dívida pública. É preciso dizer
ao povo que devemos renegociar a dívida pública, sim,
que deve haver controle de capitais no País, para que
nãovire .especulaçãofinanceira.

Movidos pelo sentimento de quem fundou o par
tido, a exemplo de tantos outros militantes, dirigentes
e Deputados do PT que estiveram nesse seminário,
é claro que queremos que o Governo Lula dê certo. E
para isso devemos cumprir o programa de campanha.
Definitivamente, o povo tem de ter vez e voz.

Lula despertou no imaginário da população a
sensação de que havia chegado a vez dos trabalha
dores·brasileiros. Não deixemos que esse sonho se
esvaia. Isso só será possível com pressão organizada
da sociedade.

Que este Congresso Nacional tenha tranqüilida
de para mudar o rumo da política econômica contra
os interesses do capital financeiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, reitero convite para a reunião da Frente
Parlamentar em Defesa da Indústria Aeronáutica Bra
sileira, hoje, às 14h30min, no Plenário 8.

Sem dúvida, este é o momento propício para
se discutir o assunto, já que o Governo está prestes
a comprar aviões FX. Estamos muito preocupados,
porque está em jogo a soberania do País. A decisão
tem de ser política, a fim de garantirmos nossa inde
pendência.

Apresento ainda um requerimento de envio de
indicação ao Poder Executivo, sugerindo a criação de
um programa periódico de divulgação para a sociedade
sobre o seguro obrigatório dos veículos.

A lei permite que cada cidadão. receba indeni
zação por morte, acidente e, até o limite de 8 salários
mínimos, para tratamento médico. Acontece que a
FENASEG não atende a esse direito do cidadão que
paga anualmente o se9uro obrigatório.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, há um texto. circulando pela Internet fazendo
graça com a carga tributária pagapelos brasileiros. É
como se tivesse sido escrito por um americano, que
diz que povo rico mesmo é o prasileiro, pois para pagar
impostosna dimensão que pagamos, só mesmo sendo
muito rico para suportar carga tão elevada.

O texto seria apenas engraçado, se não retratas
se meia verdade. Um qesavisado pode mesmo con
siderar que somos um povo tão rico que pagar tantos
impostos não é nada de mai~.estaríamos,pensaria o
desavisado, nadando em dinheiro, com salários médios
fantásticos, custo de vida baixíssimo, país em cresci
mento capaz de orgulhar a todos nós.

Uma pena, no entanto, que nada disso seja ver
dade. Pior: verdade mesmo é somente o peso dos im
postos que todos os brasileiros carregam nas costas.
E, quanto mais pobre, mais punido é este brasileiro,
porque o que lhe sobra não é suficiente para levar uma
vida digna. Os serviços prestados pelo Estado em saúde
e educação são tipicamente de Terceiro Mundo, mas a
nossa carga tributária é de primeiríssimo mundo.

Os impostos estão espalhadospor todos os lados,
de boca aberta, prontos para morder quem trabalha
e quem produz. O Governo, em todas as instâncias,
é um sócio que só comparece para retirar a sua parte
- e que parte! - sem a contrapartida que lhe caberia.
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Assim, vivemos num país que, por mais que produza,
como estão aí a agricultura e a pecuária para compro
var nossa força, não consegue transmitir os efeitos de
resultados extremamente positivos para a população.
O povo não sente os efeitos do crescimento, o que
nem é caso de agora, em que estamos com o freio
de mão puxado.

Esta semana, um jornal publicou levantamento
feito por um dirigente da Federação Nacional do Co
mércio de Combustíveis e Lubrificantes dando conta
de que o peso dos impostos no preço da gasolina já
está em cerca de 60%. Isso significa, povo brasileiro,
que de cada 1 real cobrado no preço da gasolina 60
centavos, quase, são impostos.

E assim se faz em tudo quanto é produto. Mais da
metade do preço de um automóvel também é imposto.
Mas automóvel não é bem de primeira necessidade.
Mas quantos bens de primeira necessidade têm seus
custos extremamente elevados por conta de carga
tributária pesada como um rinoceronte? Até quando
quem produz e quem consome suportará essa carga
tributária imoral?

Por mais que se fale nisso, por mais que a indús
tria, o comércio, a prestação de serviços, enfim, todos os
setores clamem por redução da carga, ela vai inchando
e sufocando o País, inviabilizando pequenos negócios
e estimulando a sonegação, que constitui crime.

Enquanto a base da arrecadação deveria ser
ampliada, com mais contribuintes pagando menos,
todos fingem não perceber o óbvio e preferem a fome
insaciável, a mordida desmesurada, que atrasa o País,
empobrece o nosso povo e deixa mais distante a luz
no fim do túnel.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação
deste meu pronunciamento nos órgãos de comuni
cação da Casa.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
um registro. No início desta semana, recebi, no Rio
de Janeiro, uma comissão de advogados públicos da
União, categoria que engloba os defensores públicos
da União, os procuradores da Advocacia-Geral da
União e os procuradores do INSS. Esses advogados
públicos estão em greve e, na oportunidade do nosso
encontro, nos relatavam as dificuldades que enfrentam
no encaminhamento das suas reivindicações.

De modo, Sr. Presidente, que manifestamos aqui
o desejo de que todos os canais de negociação pos
sam estar desobstruídos a fim de que se chegue, o
mais breve possível, a uma solução para o pleito dos
advogados públicos da União.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência convoca os Srs. Deputados presentes
nas diferentes dependências da Casa para que ve
nham ao plenário.

Iniciamos a sessão extraordinária às 9h e precisa
mos atingir um quorum de 308 Deputados, tendo em
vista que se trata de votação de propostas de emen
das à Constituição, que requerem quorum qualificado
de 308 Deputados.

A Presidência determina a suspensão dos tra
balhos de todas as Comissões Permanentes. A partir
deste instante, fica anulada qualquer decisão tomada
pelas Comissões Permanentes da Casa.

Temos na pauta 3 propostas de emenda à Consti
tuição importantíssimas. Portanto, precisamos atingir o
quorum às 11 h para que possamos encerrar a sessão
antes das 14h, e termos a nossa sessão ordinária.

A Presidência convoca mais uma vez os Srs. Par
lamentares para que venham a plenário. Até o presen
te momento, somente 89 Srs. Deputados assinalaram
presença. Repito que qualquer decisão tomada pela
Comissões Permanentes a partir deste momento será
considerada nula.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Dr. Rodolfo Pereira.

O SR. DR. RODOLFO PEREIRA (PDT - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho à tribuna para falar sobre 2 projetos
de lei que protocolamos ontem nesta Casa. O primeiro
deles trata da criação da profissão do agente ambiental,
nos moldes do agente de saúde, que tem funcionado
tão bem na assistência básica à saúde.

Com esse projeto, o.cidadão comum que fica à
beira dos rios, perto das matas ou perto das reservas
ecológicas, poderá ser transformado em um agente am
biental, desde que qualificado pelo Ministério do Meio
Ambiente e pelo IBAMA. Dessa maneira, aquele cidadão
simples e pobre vai deixar de ser usado por aqueles que
exploraram o meio ambiente de forma inadequada.

Na maioria das vezes, quem captura as tartaru
gas é o ribeirinho, que as vende por um preço baixo.
Tenho certeza de que, com outra qualidade de vida e
preparado para preservar aqueles animais, ele defen
deria o meio ambiente de forma melhor. É o homem
simples que sobe na árvore para tirar os filhotes de
arara, que recolhe a vegetação; é o índio que retira a
seiva no meio da mata, contribuindo para o aumento da
biopirataria. Com os agentes ambientais, começaremos
a mostrar a importância daquela vegetação, daquele
produto que é raro para o Brasil, mas muitas vezes é
utilizado como um elemento qualquer e vendido por
um preço baixo àqueles que praticam a biopirataria ou
o tráfico de animais silvestres.
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Sr. Presidente, o outro projeto trata da regula
mentação das cooperações financeiras internacio
nais, visando a que sejam executadas por meio das
universidades e dos institutos de pesquisa. Assim, o
emprego desses recursos seria melhor fiscalizado; as
universidades e os institutos de pesquisa teriam co
nhecimentos técnicos e científicos e não haveria essa
desordem qjue verificamos hoje na Amazônia, onde atu
am várias ONGs, cadaqual com uma finalidade, umas
interferindo na nossa soberania, outras financiando a
biopirataria e levando nossas riquezas.

Esses recursos seriam destinados às universi
dades para a realização de pesquisas, dentro de um
programa governamental, para que o conhecimento
fique no País, para que possamos evitar a biopirataria
e para que estudemos mais a biodiversidade da Ama
zônia, tão importante, tão pouco estudada e já tão pi
rateada. Essa seria uma forma de o Governo começar
a colocar os recursos nos lugares certos, respeitando
a Federação, porque hoje os Estados já não são mais
respeitados diante das pesquisas das ONGs.

O Governo Federal tem imensa dificuldade de
organizar e criar políticas públicas voltadas para a
Amazônia. Oque vemos é a biopirataria, anomalias
na destinação de recursos para a região e as nossas
riquezas indo embora; Só recebemos·notícias de que
"isso foi patenteado", "aquilo foi patenteado", geralmente
através de recursos internacionais de cooperação, que
vão levando o direito à nossabiodiversidade.

Portanto, protocolamos estes 2 projetos na Casa
e queremos que elessejamimplant(;ldos a fim de me
lhorar a nossa qualidade de vida e resguardar a sobe
rania e a riqueza da Amazônia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre DeptLlado Antonio Carlos
Mendes Thame.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO ANTO
NIO CARLOS MENDES THAME QUE, EN
TREG.CJE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados,
o povo brasil.eiro esperava resultados mais imediatos
por parte do Governo Lula e está apreensivo, assim
como o próprio Presidente e sua equipe de governo.
Os resultados não têm sido os esperados. Expectativas
ao longo da campanha foram criadas, o que é natural.
Tenho certeza de que o Presidente Lula objetiva re
sultados exceléntes,em todas as áreas, para o povo
brasileiro. No entanto, o tempo passa, e o Governo não
está conseguindo os resultados desejados.

Nem por isso, Sr. Presidente, eu, Parlamentar
do PSDB, posiciono-me radicalmente contra o Gover
no. Sempre discuto com meu partido minha posição,
porque nunca aceitei o radicalismo do PT em relação
ao Governo Fernando Henrique Cardoso ao longo de
seus 8 anos de duração. Aqui, no Congresso Nacio
nal, temos de nos posicionar com muita maturidade,
defendendo com competência e amor as questões de
interesse nacional. Todos os brasileiros têm a obriga
ção de oferecer ao Governo as. condições necessárias
para que os resultados apareçam.

Hoje, o Presidente Lula enfrenta dificuldades. O
caso Waldomiro Diniz, por exemplo, abalou muito a estru
tura do Governo, mas devemos entender que o Brasil é
maior do que as crises. Espero que a principal bandeira
do Governo, a geração de empregos, seja erguida.

Todo brasileiro se lembra de que, ao longo da
campanha, o Presidente Lula anunciou a criação de
10 milhões de empregos durante seus 4 anos de Go
verno. Nesses primeiros 15 meses, essa promessa
não atingiu números favoráveis, mas nem por isso
devemos trabalhar contra. Espero que o Governo, por
meio das medidas quevemtomando - e comcerteza
tomará -, gere maiores oportunidades de emprego
para o povo brasileiro.

O Governo também vem enfrentado dificuldades
nessa questão das greves, que já está se tornando uma
rotina desgastante. para o País.· O Presidente Lula e
o PT tiveram apoio maciço dos funcionários públicos
federais. Esperamos que S.Exa:. ofereça resultados fa
voráveis, motivando essa classe, para que todo esse
contingente trabalhe e o Governo consiga· melhores
resultados em todas essa áreas.

Nossa posição será demuita lucidez. Esperamos
contribuir com nosso trabalho, nosso apoio, a fim de
que o Governo obtenha os resultados necessários.

O povo brasileiro espera muito deste Governo
e vem, ao longo dos anos, acumulanqo resultados
desfavoráveis, pois as desigualdades sociais, a cada
Governo, têm aumentado.

Nosso posicionamento, nesta manhã, é a certeza de
que o Brasil vencerá essa adversidade. O Congresso Na
cional demonstrará seu valor e sua grandeza, oferecendo
ao País todas as condições para que elecresça, desen
volva-se e dê ao brasileiro melhor qualidade de vida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LOSSE NETO (PSDB - SR Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras; e Srs. Deputados,
senhores telespectadores que nos assistem diaria
mente peja da TV Câmara, venho a esta tribuna falar
sobre a Comissão Especial dePolíticas Públicas para
a Juventude, que realiza reuniões em várias Capitais
brasileiras, por intermédio do Sr. Presidente da Co-
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missão, Deputado Reginaldo Lopes, do Partido dos Que o dia 1Q de abril- repito - não sejà'o dia da men-
Trabalhadores, e também do Relator da Comissão, tira, mas o do trabalhador, que os reajustes prometidos
Deputado Benjamin Maranhão, do PMDB da Paraíba, aconteçam, e Deus abençoe aqueles que determinarão
e discute vários temas para formalizar política pública esse benefício a todos os trabalhadores brasileiros.
para a juventude. Quem sabe, até prepararemos um Muito obrigado.
estatuto para a juventude. Quem sabe, possamos pro- O SR. WALTER FELDMAN (PSDB - SP. Sem
vocar o Governo Federal, por meio do Instituto Nacional revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
da Juventude ou da Secretaria Especial da Juventu- tados, na última segunda-feira participamos de uma
de, para avançar nas políticas públicas realizadas em reunião-almoço promovida por instituição constituída
alguns Ministérios e coordená-Ias, uma vez que se de líderes empresariais da cidade de São Paulo e à
apresentam de forma desordenada, com o objetivo de qual esteve presente o Ministro Luiz Furlan.
garantir ao jovem brasileiro o acesso à casa própria, à Naquela oportunidade, com perplexidade, ouvi-
educação e ao primeiro emprego. mos as amarguras, as angústias e a falta de um futuro

Por falar em emprego, Sr. Presidente, Sras. e Srs. objetivamente organizado para o País, administrado
Deputados, no dia 21 de março, o jornal Folha de S.Paulo, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, instalado no
no caderno Folha Dinheiro, a editorialista Marta Salomon Governo há aproximadamente 15 meses.
publicou matéria sobre o Programa Primeiro Emprego, do O próprio Ministro Luiz Furlan apontou o excesso
Governo Federal, anunciado com fogos e pompas, lança- de burocracia e a dificuldade de organização interminis-
do em junho e sancionado em outubro pelo Presidente terial para que as soluções sejam apontadas, seguidas e
da República. Mas, infelizmente, até agora foi criada e orientadas pelos Ministérios e pela própria Presidência.

O próprio Ministro reconhece a dificuldade da retomadapaga - pasmem - apenas uma vaga para um programa
em que foram gastos 42 milhões de reais! do desenvolvimento econômico, vis-à-vis a dificuldade

Meus parabéns ao jovembaiano Renilson de San- administrativa e organizativa do Governo.
tos Freire, de 21 anos, o grande sortudo do Brasil, que Naquela reunião, foi divulgada pesquisa feita por
ganhou na loteria ao conseguir essa vaga do Primeiro alguns jornais, mas cabe neste instante comentá-Ia, a

fim de atentarmos para as dificuldades hoje existentes
Emprego, disponibilizada pelo Ministério do Trabalho.

no País, em decorrência de uma estrutura gerencial,
Agora o Governo diz que serão 500 vagas! Que

administrativa e política que não responde aos anseios
grande número!

da modernidade. Perguntados sobre a eficiência geral
Com apenas uma canetada, o Presidente da Re- do Governo do Presidente Lula, os líderes empresariais

pública Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometeu presentes e que seguramente representam de 30% a
a criar 10 milhões de empregos no País, demitiu mais 33% do PIB nacional revelaram que o Governo teria,
de 120 mil esteios de família que trabalhavam em casas neste momento, com base em nota referencial de 5, a
de bingo. Enviou medida provisória, a "MP Waldomiro nota 3,2, abaixo do regular, sofrível, próximo do ruim e
Diniz", a esta Casa para desempregar mais de 120 mil do péssimo. Isso demonstra que não serão apenas o tra-
pessoas diretamente e quase 300 mil indiretamente. balho, o esforço e a dedicação dos Srs. Ministros da área
Com 42 milhões de reais, ao invés de ajudar a pequena técnica do segundo e do terceiro escalões que poderão
e microempresa a diminuírem sua carga tributária, o apontar verdadeiramente os rumos do desenvolvimento
Governo promove o sorteio de uma vaga, conquistada e, notadamente, aquilo que foi chamado de espetáculo
por um jovem no Programa Primeiro Emprego. do crescimento. Há responsabilidades, há culpa do Go-

Sr. Presidente, o dia 1Q de maio, quando se co- verno Federal, que deveria realizar autocrítica coletiva
memora o Dia do Trabalhador, está próximo. Espera- para fazermos o enxugamento da máquina, racionalizar,
mos que este seja um dia de festa, e o Partido dos profissionalizar os sistemas sem a abordagem ultraparti-
Trabalhadores, que sempre esteve ligado a sindicatos, dária, que se tem revelado desde o início da sua gestão,
a movimentes grevistas, faça uma reflexão e, no dia 1Q para que o Brasil efetivamente comece a crescer.
de abril, conceda o reajuste ao valor do salário mínimo, Digo isso em decorrência das afirmações des-
fazendo, pela primeira vez, o ano ter 13 meses. temperadas e nervosas do Ministro José Dirceu feitas

Que as ações governamentais esperadas para o dia há2 dias, que criticou, em particular, Tasso Jereissati.
1Q de abril não sejam novamente uma mentira, um engo- O Senador foi à tribuna do Senado Federal dizer que,
do, mas o cumprimento da promessa de aumentar o valor apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar
do salário mínimo, algo tão defendido pelo Senador Paulo da herança, na avaliação do PT, não adequada que
Paim e por tantos outros membros do PT, que pretendiam receberam do Governo anterior para que pudessem
estipular o seu valor em 300 reais ou 100 dólares. fazer uma administração mais rápida, S.Exa. revelou

---'-~"----""'--'-C''''''''''''''''----'''''~--''''~'~~---'-'--'---''--.-.~~.-"'-,. ,-... -.,'.....-----,--c---,.......,----.,'-",---.,•.."-,---,.---.-,.....~_- .... ___,_______- ...,"_·,·:·_--~':-·_-----,'--"-.,..,,.---c-"'-,--,------,·_""'· __··,--,----,-c,··:c--c--.,..-.,....---.,-----__... ,'.__-----:__..._--.-.-.----.~, ...-:---.--'-.~ __ -.--__
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admiração pelos resultados mostrados pelo Ministro
Palocci na preservação de instrumentos, de meca
nismos e de pela sua visão econômica não muito di
ferente daquela do Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.

A interpretação do Ministro José Dirceu é des
temperada, equivocada, agressiva e, mais uma vez,
revela a identificação do PSDB como Oposição. Não
da maneira que tem sido revelada pelos membros do
PSDB, seja pela sua direção nacional, seja pelas suas
bancadas no Congresso Nacional, o que demonstra
uma visão pró-Brasil, favorável à nacionalidade, inter
pretando que hoje a tarefa e o papel da Oposição é
criticar, revelar os equívocos, fazer críticas do ponto de
vista administrativo e financeiro, apontar os caminhos
mais corretos para o desenvolvimento e para o ajuste
econôrnico, tendo em vista a Lei de Responsabilidade
Fiscal, é fazer aquilo que, na nossa avaliação, é um
complemento necessário no processo democrático, a
fim de que o debate e a discussão revelem caminhos
alternatiVos Para enfrentar OS problemas da miséria, da
marginalidade, da informalidade e dadificuldade que a
grande maioria da população ainda tem de participar
do processo produtivo.

As palavras do Ministro José Dirceu não são
aquelas q\..ie esperávamos após 40 dias de repouso
político, tempo necessário para que fizesse verdadeira
reavaliação da sua postura de Primeiro-Ministro, a fim
de que pudesse, a partir daí, com calma, com tem
perança, com a tranqüilidade necessária que o cargo
exige, fazer com que tivéssemos um novo momento
democrático, de crescimento, de avanço nas relações
político-institucionais.

Notazero para o Ministro José Dirceu, que per
deu uma grande oportunidade.

aSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência terna SEitisfEição de saudar a Delegação
da Confeqeração Parlamentar das Américas - COPA,
presidida pela nossa querida Deputada Maninha, que
se encontra no plenário. São 34 países que constituem
a Confederação. A delegação está sendo acompa
nhadápela Deputada Maninha, o Deputado Orlando
Fantaziini e vários outros Parlamentares.

Sa.údo a Delegação dos Estados Unidos, na pes
soa doDeputado Jóseph Miro e do Senador Efrain Gon
zales, déNova lôrque; a Delegação do Canadá, Quebec,
Jaques Cbtê,Pierre Moreau e Christos Sirros; Iris Varela
e Jhannett Madriz, do Parlamento Andino; Jesús Garrido
Pérez,Danilo Pérez e Benita Chacón, da Venezuela; e
do Equador, RicEirdo Ulcuango, do Parlamento Andino,
e todos os representante dos demais países.

a SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
so a pa.lavra.à PreSidentado Parlamento da COPA,

para uma saudação especial aos Parlamentares aqui
presentes.

A SRA. MANINHA (PT - DF. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Deputado .Inocêncio Oliveira,
que preside esta sessão, Sras. e Srs. Deputados, Srs.
Parlamentares que visitam nosso País e que com
põem a Delegação da Confederação Parlamentar das
Américas, este é um momento muito especial para a
reunião como a que realizamos neste momento. Em
primeiro lugar, porque vivemos um momento conjun
tural no nosso mundo em que o debate sobre a paz e
a democracia têm sido o tema central. E os represen
tantes dos diversos países presentes passaram ontem
o dia inteiro debatendo essa questão.

Elaboramos uma resolução a ser apresentada à
ONU, em que se busca que a paz e a democracia no
Haiti sejam restabelecidas. Procuramos também desen
volver trabalho de solidariedade a todos os povos, na
busca da paz mundial. Além disso, temos como eixo a
discussão doTratado de Livre Comércio das Américas,
que nosso Parlamento tem debatido intensamente.

Sr. Presidente, todos esses Parlamentares, ho
mens e mulheres, de todas as Américas - do Canadá
à Argentina, dos Estados Unidos a Cuba - na plurali
dade ideológica e nas suas diversas concepções, bus
cam neste momento implementar em nosso mundo,
como e\.J disse anteriormente, a democracia, a paz e
a autonomia entre os povos.

Agradeço a todos os Parlamentares presentes,
dos mais diversos partidos e aqueles que compõem
também a nossa direção.

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre

sidência endossa as palavras da ilustre Presidente da
COPA. A integração latino-americana precisa estender
se mais, e a COPA o fez muito bem aos Parlamentos.

Não existe nenhum Poder mais diretamente ligado
ao povo do que o Legislativo, que é o mais transparen
te, mais aberto.e o que recebe. os primeiros anseios
da sociedade. É por intermédio do Parlamento que
podemos levar aos Executivos a posição do povo em
relação a essa integração.

Pertenço ao Partido da Frente Liberal, que defen
de a integração mundial, mas sou daqueles que acredita
que a ALCA não pode ser feita de afogadilho, tem de
ser por meio da integração e com processo de acom
panhamento, a começar por aqueles produtos em que
os países sejam mais competitivos, porque, senão, o
mais forte sempre vai esmagar o mais fraco. E a inte
gração da América Latina não se faz para isso.

A COPA tem prestado um serviço inestimável
nesta hora em que se preconiza que em 2005 tere
mos a instalação da ALCA. O MERCOSUL - Argen-
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tina, Brasil, Paraguai, Uruguai, bem como agora com
a cooperação da Bolívia e do Chile - tem conseguido
resultado razoável na integração do Cone Sul.

No entanto, a verdadeira integração não pode ser
feita apenas do ponto de vista econômico, mas do pon
to de vista político, educacional, cultural e, sobretudo,
legislativo, do mesmo modo que a União Européia fez
um Parlamento europeu. Por que, Maninha, não sonhar
com um Parlamento latino-americano? E a COPA é o
embrião desse Parlamento. (Palmas.)

Saúdo a todos, ao Deputado Orlando Fantazzini,
essa figura extraordinária, que defende os direitos hu
manos com competência, seriedade e espírito público;
a nossa Alice Portugal; a Deputada Angela Guadagnin,
que foi Prefeita de uma cidade importante que hoje se
dia a EMBRAER, empresa que é orgulho nacional; o
Deputado Nazareno Fonteles; o Deputado Jamil Murad; o
Deputado Serafim Venzon; o Deputado Pastor Frankem
bergen; o Deputado José Ivo Sartori; oDeputado Walter
Pinheiro; grande Líder do PT - sempre que nos digla
diamos mantivemos o respeito mútuo; combatemo-nos
no campo das idéias, mas nos respeitamos no campo
pessoal-; o Deputado Professor lrapuan Teixeira; nosso
Líder do PSC, o Deputado Pastor Amarildo; o Deputado
Delfim Netto - quem nunca ouviu falar do Deputado Del
fim Netto, que comandou as finanças do País durante
muito tempo e prestou relevantes serviços ao País? -;
o Deputado Érico· Ribeiro; o Deputado Gastão Vieira,
especialista em educação. Todos os partidos estão bem
representados por seus Parlamentares.

Ao meu lado está o Deputado Pauderney Avelino,
do norte do País, que defende com afinco a Amazônia,
que, se não é o pulmão do mundo, é importantíssima
representante da biodiversidade de toda a humanidade;
o Deputado Moroni Torgan, grande especialista em se
gurança pública e que tem prestado grande serviço ao
País; vemos o Deputado Onyx Lorenzoni, do Rio Grande
do Sul, que, às vezes, exagera em suas posições, mas
é defensor intransigente de sua terra e de sua gente.

Cumprimento a todos e que Deus nos ajude nes
sa caminhada.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Deputado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados,
nesta oportunidade, em nome do Congresso Nacional,
saúdo os Parlamentares dos países filiados à Confede
ração Parlamentar das Américas - COPA, dando-lhes
boas-vindas à nossa Casa.

--- ._, -------- .---------- -

Todos têm liberdade de falar, defendendo seus
países. O Brasil é um país aberto para o mundo, porém
defendemos nossa soberania nacional, como também
os senhores defendem a de vocês.

Nesta saudação, associo-me às palavras da
Deputada Maninha, Presidenta da COPA, e doDepu
tado Inocêncio Oliveira, Vice-Presidente da Câmara
dos Deputados, dando às senhoras e aos senhores
boas-vindas ao nosso País. (Palmas.)

O SR. ORLANDO FANTAZZINI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

. DISCURSO DO SR. DEPUTADO OR
LANDO FANTAZZINI QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIOR
MENTE PUBLlqADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vido os senhores Parlamentares da COPA para assis
tirem à sessão, mas a Presidência entende se tiverem
de se ausentar, devido a outras atribuições.

Continuaremos nossa sessão, pois votaremos
hoje 3 propostas de emenda à Constituição, funda
mentais para a vida do País.

A SRA. ALICE PORTUGAL ~ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra. .,

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em
nome da Rede de Mulheres da COPA, agradeço à Casa
a oportunidade em que abre o seu magnífico plenário
para receber os Parlamentares das Américas.

A Rede de Mulheres Parlamentares das Amé
ricas se reúne no prédio da INTERLEGIS. Contamos
com a nossa Presidenta, a Deputada lIea,na Rogel, de
EI Salvador. Nesse momento iniciamos um debate so
bre como unificar políticas públicas e legislações para
todas as mulheres do continente americano.

Agradeço mais uma vez a V.Exa., Sr. Presidente,
garantindo-lhe que tanto eu como as Deputadas Iara
Bernardi e Maninha estaremos comprometidas com a
pauta da Rede de Mulheres no dia de hoje e buscaremos
interligá-Ia com a pauta da Câmara dos Deputados.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado José Ivo Sartori.
O SR. JOSÉ IVO SARTORI (PMDB -AS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero ressaltar o trabalho desenvolvido pela Deputada
Maninha na COPA, assim como já o fez na UNALE.
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Tivemos a oportunidade de receber em Gramado,
no Rio Grande do Sul, durante a reunião nacional da
UNALE, um Deputado de Quebec, no Canadá.

É uma satisfação ter essas pessoas entre nós,
apesar das divergências internas e mesmo externas de
cada país.Mas, na relação entre os países, o que deve
contar, acima de tudo, é sempre a amizade e, além disso,
a luta incessante para alcançar o desenvolvimento.

Tenho certeza de que a confluência de todos ha
verá de propiciar, especialmente para nós, da América
do Sul, com o apoio de povos mais desenvolvidos, a
obtenção da justiça e da igualdade em nossas socie
dades. É o que desejamos.

Há também o esforço de todos para a constru
ção da paz universal. Como dizia o Sumo Pontífice, ela
deve ser gerada. O desenvolvimento deve ser o novo
nome da paz. Mas.desenvolvimento com justiça social
e com oportunidade para todos os cidadãos alcança
rem melhorescondiçôes de vida.

Passo a abordar outro assunto.
Sr.presidente, o Governo Federal, por intermédio

da Caixa Econômica Federal, estabeleceu processo
de renegociação, que atenderá 200 mil estudantes
universitários brasíleiros. Entre eles, 70% têm pou
cas dívidas. Mas os estudantes e suas famílias terão
a oportunidade, por intermédio da Caixa Econômica
Federal, de renegociar todos os seus contratos.

Quero ressaltar que pela primeira vez na histó
ria do País aqueles que têm condições e estão efe
tuando o pagamento vão obter 90% de desconto. Os
adimplentes terão 90% eos inadimplentes, 80%, em
12 parcelas, gradualmente, diminuindo à medida que
for sendo feita a negociação.

Chegou a horade discutirmos a seguinte questão:
quem estuda de graça não responde com absoluta
mente nada, não presta nenhum serviço público para
a sociedade brasileira. Em uma universidade pública,
completa o seu estudo e não devolve nada.

Parecia que aqueles que estudaram em universi
dades comunitárias, que estão prestando serviço, teriam
de pagar tudo. Isso provou que quase 1 milhão de estu
dantes puderam se formar através do crédito educativo,
e agora estão devolvendo o que receberam.

Espero que em novos programas, que devem
ser elaborados para atender estudantes. de ensino
superior, especialmente de famílias carentes, eles
possam ter a oportunidade de se formar, sim, mas
devem também devolver à. área pública - na saúde,
na administração de.postos de saúde, na segurança
pública e em outras áreas prioritárias da vida de cada
comunidade -aquilo que ganharam com dinheiro pú
blico,através de serViços, especialmente para as co
munidades mais pobres.

Devemos fazer uma grande reflexão, já que está
sendo discutida a possibilidade de reforma universitá
ria. Portanto, precisamos tratar da questão, que deve
ter prioridade.

Sr. Presidente, o Deputado GastãoVieira, Presidente
da Comissão de Educação, o Deputado Osvaldo Biolchi,
que coordena a Frente Parlamentarde Defesa do Crédito
Educativo, bem como ot..rtros Deputados ajudaram a fazer
essa construção. A Caixa Econômica Federal possibil~ou
esse entendímento, e a partir de ontem começou a grande
negociação para 199 mil estudantes em todo o País.

Muito obrigado.
O SR. lINCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero exter
nar minha indignação por mais um crime contra a vida
de uma mulher. Ontem, em Belo Horizonte, no fim da
tarde, umfacínora, um ser que nempodemos chamar
de humano, na escola infantil Nosso Amiguinho, no
Bairro São PaUlo, onde está a .minha comunidade, na
frente das crianças, espancou, chutou, socou e ateou
fogo no corpo de sua esposa, queimando-a comple
tamente, a ponto de seu corpo ter sido reduzido a um
quarto do seu tamanho. Essefacínoraficou ligeira
mente chamuscado e está internado. Espero que as
autoridades mineiras tomem as devidas providências.
Saindo do hospital, esse homem tem de ser preso e
assim permanecer até a sua condenação.

Sr. Presidente, é chegado o momento de termos
leis mais duras para esses maridos que espancam,
que agridem, que pensam que são donos de suas
esposas. Ninguém é dono de ninguém nesta vida.
(Palmas.) É chegado o momento de acabar com isso,
com essa opressão, com esse jugo. pior de tudo, qua
tro das crianças que assistiram a isso pertencem à
minha comUnidade e estão traumatizadas, chorando,
apavoradas com o que viram.

Espero que o Brasil tome uma posição. nesse
sentido. Não tenho ainda o nome do facínora, mas
espero trazê-lo no decorrer desta sessão. Lamento
profundamente o que aconteceu. Que medidas enér
gicas sejam tomadas a partir desta Casa.

O SR. SERAFIM VENZON (PSDB 7"' SC. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
gostaria de cumprimentar a Deputada Maninha e todos
os colegas que 110S estiveram representando na Confe
deração Parlamentar das Américas. A globalização da
economia exige simultaneidade na globalização das re
lações diplomáticas, nos anseios e na solidariedade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito a
oportunidade para registrar que Balneário Camboriú ain
da está consternada pelo falecimento do grande Vereador
Antônio Manoel Soares, o Santa, aos 49 anos e idade.
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Desde 1992 S.Exa. ocupou o cargo e por várias vezes
foi Presidente da Câmara de Balneário Camboriú.

A dimensão do desalento na cidade foi singular.
A cidade parou para dar-lhe adeus em reconhecimen
to a sua participação no grande pulo de qualidade de
vida dos cidadãos, bem como no desenvolvimento do
urbanismo e turismo.

Hoje, a cidade detém um dos melhores índices
de desenvolvimento social. Isso se deve naturalmente
à agilidade do Poder Executivo, no caso, representa
do por notável figura: o atual Senador Leonel Pavan,
que já foi Prefeito por 12 anos; no Poder Legislativo, a
agilidade dos processos estava sendo conduzida pelo
Vereador Antônio Manoel Soares, nosso querido Santa,
de quem Balneário Camboriú se despediu ontem.

É uma perda irreparável. Balneário Camboriú sen
tirá muito sua falta. Sua imagem ficará imortalizada no
reconhecimento da sociedade por suas ações.

Muito obrigado.
O SR. NAZARENO FONTELES (PT - PI. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupo a tribuna nesta manhã para falar a res
peito de seminário para debate da política econômica
do Governo, realizado em São Paulo no último dia 21 ,
promovido por 15 Deputados Federais do PI.

O atual momento por que passa o País é de de
safios. A situação está bastante crítica, e os verdadei
ros amigos precisam ajudar o Governo a resolvê-Ia.
Quando um amigo vê o outro em dificuldade, tem o
dever de ajudá-lo.

O seminário foi muito feliz por levar profissionais
da academia para debater a política econômica e so
cial, áreas nas quais temos sérios problemas.

Carlos Lessa, Presidente do BNDES, pergunta cla
ramente: "Qual é o nó da questão para os próximos anos?
Certamente não continuaremos a ser uma democracia
estável se persistír a crise de alto desemprego ?".

Ninguém precisa ser economista para saber quan
do a economia não está no caminho certo. Se ela não
está gerando emprego, distribuindo renda e riqueza,
não consegue implementar nova negociação das dí
vidas externa e interna, é porque alguma coisa está
errada. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos de
ter a clareza de dizer que, em nome do programa que
foi aprovado, o nosso seminário está coerente.

Vou ler aqui o programa de Lula. Diz S.Exa. no
item 27:

"O novo modelo de desenvolvimento su
bordinará, pois, a dinâmica econômica aos ob
jetivos e às prioridadesmacrossociais, que, no
atual estágio do País, são fundamentalmente
três ( )"

Outros pontos citados no programa, além da inclusão
dos 53 milhões de brasileiros, são: a preservação do direito
ao trabalho - isso não está acontecendo; a universalização
dos serviços e direitos sociais básicos, com a elevação
progressiva da qualidade dos serviços prestados; e, mais
à frente, um caráter ambientalmente sustentável.

Queremos ajudar o Governo nessas questões.
O programa também se refere à dívida. Diz ser preciso
negociá-Ia. Isso virou um tabu. Mas está no programa:
"Renegocíar a dívida pública e separar a parte priva
da da parte pública". Não estou falando teoricamente.
Tenho exemplo prático. Fui Secretário de Saúde do
Piauí. O Estado está quebrado exatamente porque
paga mais de 20% da receita líquida para a dívida.
O fato está impedindo a geração de emprego. Não
podemos ficar parados, de boca aberta, esperando a
morte chegar. O PT tem mesmo é que ajudar seu Go
verno a mudar os rumos da política econômica. Não
vou pecar por cumplicidade nem por omissão vendo
meu Estado sofrer sob o tacão do garrote de tão di
fícil pagamento. Não posso ficar calado diante dessa
crueldade. Jamais!

Atuei no Executivo, hoje estou no Parlamento para
ajudar a corrigir os rumos da política do Governo. Pode
ser uma voz aqui outra acolá, mas está surgindo uma
corrente para ajudá-lo a colocar o País nos trilhos. Sou
uma pessoa muito desconfiada. Os liberais adversários
apenas elogiam a política econômica quando ela está
errada. Sei muito bem disso. Vamos ajudar o Gover
no a mudar os rumos da política econômica. Temos o
dever e a obrigação de fazê-lo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência tem a satisfação de anunciar a presença
em plenário do nosso colega Eunício Oliveira, atual Mi
nistro das Comunicações, que honra este Parlamento,
mostrando no Executivo. que esta Casa tem condições
de oferecer ao País homens da melhor qualidade nas
suas diferentes áreas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra, pela ordem, o nobre Deputado Arnaldo Fa
ria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
este humilde Parlamentar gostaria de obter de V. Exa.
uma orientação. Algumas Comissões estão reunidas.
Não sei se vou às Comissões ou se fico no plenário.
Ontem houve uma celeuma nesta Casa. O Governo
exigiu a convocação da sessão extraordinária para
esta manhã. Eu dizia que ela iria prejudicar o trabalho
das Comissões; eles disseram que o povo iria votar. E
onde está o povo?
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência vai determinar neste instante a suspensão dos
trabalhos de todas as Comissões Permanentes - qualquer
decisão lá tomada não terá validade - e convoca os Srs.
Parlamentares presentes nas diferentes dependências da
Casa para virem ao plenário. Há 3 PECs importantíssi
mos para votarmos nesta manhã, antes das 14h, horário
previsto para o início da sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEVAVELlNO (PFL - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, o dia de ontem foi marcado
pela ausência do Ministro Guido Mantega, que, em cima
da hora,anunciou que não viria aqui fazer a discussão
sobre o decreto de contingenciamento do Orçamen
to para 2004. O próprio Ministro e o nosso Relator,
Deputado Jorge Bittar, disseram que o decreto não
iria acontecer e assumiram o compromisso público de
que, neste ano de 2004, estaríamos confeccionando
um Orçamento mais magro e mais realista, exatamente
para evitar contingenciamento.

Do rnontante de 12 bilhões e 400 milhões de re
ais, 6 bilhões de re;:tis já foram contingenciados.

Sras. e Srs. Deputados, não podemos aceitar a
forma corno o Governo vem conduzindo esta questão.
Identificamos nesse decreto de.contingenciamento um
aumento da carga tributária que incidirá sobre o PIS e
a COFINS dos combustíveis.

Deputado Eliseu Resende, este aumento de 10%
!la CIDE, previsto no Orçamento da União, foi substitu
ído pelo aumento de 20% no PIS e na COFINS, fazen
do com que os.700 milhões que seriam arrecadados
com o aumento da CIDE passassem para 1 bilhão e
400 milhões de reais.

Esse aumento da carga tributária terá reflexos
no preço dos cOmbustíveis, que, por sua vez, também
contribuirá parÇi o Çiumento da taxa de inflação.

Sr. Presidente, não tenho dúvida de que a partir
do mês de junho haverá aumento da inflação como re
sultado do aumento no preço dos combustíveis, que,
por sua vez,tambérn elevaráo índice de desemprego,
pois cornbustívelé produto intensamente utilizado no
setor produtivo.

Portanto, meu caro Deputado Delfim Netto, assim
como V.Exa., muitos aqui sabem que se trata de assunto
da mais alta relevância. Mas o Ministro não vem a esta
Casa discutir questões importantes da vida nacional e
nos deixa fazendoavalíações sem saber por que o Go
vernotoma algumas decisões à revelia do Legislativo.
O Ministro simplesmente desmarca compromissos com
o Congresso Nacional, sem dar satisfações.

O Ministro Guido Mantega tem muito o que dizer a
respeito do aumento assimétrico que pretende dar a algu
mas categorias de funcionários públicos. Determinadas
categorias vão receber a correção salarial pela inflação e
outrasnão. Os militares, por exemplo, não terão aumento
de salário porque não há previsão orçamentária.

Um bilhão e meio de reais estão previstos neste
orçamento para os servidores civis. Como serão tra
tados esses servidores civis? As categorias que estão
fazendo greve serão mais aquinhoadas do que outras
que nãoestão fazendo greve? Como ficará o País após
o anúncio desse aumento do servidor público? Mais do
que isso: como é que o Governo vai buscar recursos
para pagar o aumento reconhecido por decisão judicial
em favor dos aposentados? Serão 3,5 bilhões de reais
este ano, somados aoaumento do salário mínimo e à
redução do custeio, esta da ordem de 2 bilhões e 800
milhões, que o Governo se comprometeu a fazer. São
mais de 8 bilhões de reais já comprometidos e não
sabemos de onde tirar esse dinheiro.

O Governo subestima as receitas do PIS e da
COFINS na importação, criadas pelareforma tributária
e que a medida provisória determina sejam cobradas
a partir de 1ºde maio. Ainda não entendemos de onde
o Governo retirará o resto dos recursos.

Fizemos uma peça orçamentária- e presente
está neste plenário o Relator, Deputado Jorge Bittar
-, insisto, dentro da maior realidade possível, inclusi
ve utilizando receitas atípicas que Se estão tornando
típicas, as quais foram computadas em número que
representa apenas a metade do que o Governo arreca
dou no ano de 2002. Utilizamos o valor de 4,4 bilhões
de reais. Porém, neste decreto de contingenciamento,
o Executivo reduziu a zero as receitas atípicas.

Cobro, portanto, a presença do Mini~trd Guido
Mantega nesta Casa, para que S.Exa, dê as explicações
necessárias ao Congresso Nacional e ao País. Chega
de baixar decretos sem dar satisfação alguma!

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP.·Sem
revisão da oradora.) ..... Sr. Presidente, Sras. eSrs. Depu
tados, consideramos importante para a históriade Brasília
o artigo publicado na edição do dia 21· de março, domingo,
no Correio Braziliense, intitulado0$HeróisAnônimosdo
Cerrado, que peço seja transcrâo nosAnais daCasa.

Tudo teve início em 1770, quando o cartógrafo ge
novês Francisco Tossi Colombina escreveu a Carta de
Goiás e Capítanías Próximas, na qual sugere a mudança
da Capital para essa região. Conclui-se a cronologia dos
acontecimentos históricos com a construção de Brasília
em 1960, quando o então Presidente Juscelino Kubits
chek cumpre o art. 3Q da Constituição Federal.

O cientista francês, Prof. Alain Ruellan, filho de
Franeis Ruellan, geógrafo que participou da escolha do
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local para a construção de Brasília, esteve em Brasília
neste mês de março, acompanhado de sua esposa,
Françoise Ruellan, em busca de registros sobre a histó
ria desse período do qual ele e seu pai participaram.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento pelos órgãos de co
municação desta Casa, em razão da importância do
resgate da história da construção da Capital.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA
DORA

HISTÓRIA

Além da Missão Cruls, grupo de cientistas chefia
do pelo General Poli Coelho percorreu terras mineiras e
goianas em busca de um lugar para a capital. Francês
que fez parte da expedição tenta resgatar aventura

Os heróis anônimos do cerrado
A história de Brasília é escrita por heróis. A maio

ria anônima. Gente que ajudou a transferir a capital do
Rio de Janeiro para o Planalto Central muito antes de
Juscelino Kubitschek virar Presidente do Brasil. Homens
e mulheres que desbravaram o cerrado em tombos de
burro, carros de boi, trens de ferro e velhos caminhões,
E nunca tiveram o merecido reconhecimento.

Entre essa brava gente estão os pesquisadores
da Missão Cruls, que no final do século XIX cruzaram
o então misterioso estado de Goiás para explorar e
demarcar o quadrilátero onde seria construída a fu
tura capital brasileira. Mas eles não foram os únicos.
Outro grupo de cientistas, chefiados pelo General Djal
ma Poli Coelho, andou por terras mineiras e goianas,
em 1947, para tentar encontrar o melhor local para a
construção de Brasília.

Por ordem do Presidente Eurico Gaspar Dutra, a
Comissão Técnica de Estudos de Localização da Nova
Capital demarcou oito quadriláteros na região central
do País, entre julho e setembro de 1947. Os mineiros
queriam a construção da capital na região do Triângulo,
entre Uberaba e Uberlândia. Se dependesse das con
clusões da Missão Poli Coelho, o Distrito Federal teria
77.250 km2 e um de seus limites seria a congruência
dos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia. Vence
ram os goianos, com a escolha do quadrilátero Cruls,
demarcado em 1892, com 14.400 km2 • O DF ficou com
metade do tamanho.

Para resgatar a história da Missão Poli Coelho,
ainda menos conhecida do que a antecessora Cruls,
o francês Alain Ruel-Ian, 72 anos, deixou, na semana
passada, a pequena cidade de Montpellier, no sul da
França. Desde então, passa o dia garimpando biblio
tecas e arquivos públicos do Brasil.

Brasília foi o ponto de partida. Do Senador amigo
João Capiberibe (PSB/AP), ganhou a edição de um
livro sobre a missão, escrito com base em pesquisa
feita por técnicos do Senado Federa/, e que deve ser
lançado até o fim do mês.

Filho do geógrafo Francis Ruel/an, um dos líderes
da Missão Poli Coelho, Alain quer voltar para a França
com um arquivo maior do que o guardado nos armários
de casa. "Não sabemos sequer onde foram parar os ma
pas da missão. Também não se tem notícia do relatório
final da expedição. Urodos poucos documentos que a
família Ruellan herdou da missão foram as fotografias
feitas por Francis e outros pesquisadores.

Alain Ruellan, que viveu no Brasil entre 1941
e 1950, também guarda a história da Missão Poli
Coelho na memória. Na adolescência, ele costuma
va acompanhar o pai em expedições no interior do
Brasil para demarcar territórios a pedido do Governo
Brasileiro.

Alain tinha 15 anos quando entrou no vagão, pu
xado por maria-fumaça, para fazer a viagem do Rio de
Janeiro a Anápolis (GO), em julho de 1947, ao lado
do pai e de outros técnicos que integravam a missão.
Naquela época, a linha de ferro terminava na cidade
goiana. Dali para frente, só havia estreitas estradas de
terra, mato e rios.

Os pesquisadores tinham de explorar a região
em cima da carroceria de velhos caminhões. Onde
não havia, andavam em cima de carros de boi. E onde
não tinha o pré-histórico meio de transporte, a única
saída era caminhar.

Debate acirrado

A missão foi dividida em três grupos. Alain ficou
na equipe que demarcou o quadrilátero entre Anápolis
e Planaltina (DF). Por dois meses, ele e os demais pes
quisadores trabalharam incansavelmente. "A cada 200
metros parávamos para marcar o terreno. Andávamos
seis quilômetros por dia, no meio de matas fechadas,
atravessando rios", lembra o francês.

Em princípio, o trabalho da expedição se restringi
ria a demarcar um território para a futura capital dentro
do quadrilátero Cruls. Mas, sob pressão de políticos
mineiros e paulistas, outros pesquisadores da Missão
Coelho decidiram

fazer o mapeamento de oito quadriláteros, que
abrangiam do sul e Triângulo mineiros ao norte de
Goiás, hoje Tocantins.

Os trabalhos de campo da missão terminaram em
setembro de 1947. Por quase um ano, os pesquisadores
se dedicaram aos estudos dos mapas e informações
sobre mananciais de água, fontes de energia, rodovias,
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ferrovias e tudo que era necessário para construção
de uma cidade de até 500 mil pessoas. Os debates fo
ram acirrados. Duas correntes se formaram: a dos que
defendiam o quadrilátero no Triângulo Mineiro e a dos
que perseguiam a trilha histórica, o Planalto Central.

Votação apertada

A escolha foi feita por meio de votação. Cada um
dos 12 líderes da missão emitiu seu voto por escrito,
no dia 22 de julho de 1948. Por sete a cinco, venceu
o quadrilátero Cruls. No dia 12 de. agosto do mesmo
ano, o General Poli Coelho enviou ao então Presidente
Eurico Gaspar Dutra o relatório final, no qual constava
a escolha feita pela Comissão Técnica de Estudos de
Localização da Nova Capital.

Mas as conclusões dos cientistas não foram fa
cilmente aceitas. O presidente Dutra enviou o relató
rio da Missão Poli Coelho ao Congresso Nacional de
agosto de1948. Os parlamentares passaram cinco
anos discutindo o assunto. Um grupo de deputados
insistia na construção da capital em algum ponto do
Triângulo Mineiro.

Também no Congresso, venceram os defensores
das terras goianas. No diaS de janeiro de 1953, foi san
cionadaa Lei nº 1.803, que autorizava o presidente a
realizar os estu.dos definitivos sobre a localização da
nova capital, dentro de dois meses. Mas só em junho,
o então Presidente Getúlio Vargas assinou decreto au
torizando uma equipe a fazer os últimos levantamentos
para construção de Brasília.

Em julho de 1957, o primeiro trator entrou no
Planalto Central para abrir o Eixo Monumental. Em
menos de três anos, Brasília foi erguida com o mínimo
indispensávelpara a tra.nsferência da capital do Rio de
Janeiro para0 coração do Brasil.

Ao desembarcar em Brasília pela primeira vez,
em 1979, úFrancês Alain Huellan espantou-se. "Foi
um choque. Trintae. dois anos antes, havia passado
por algumasde9$8.s superquadras. Mas, no lugar de
concreto, só vi mato, poeira e até onça:' Desde então,
Alain voltou.a Nisitar o Brasil com mais frequência.
Participou dep~s9uisas~aAmazônia. E muitas vezes
passou por Brasília: Para ele, não havia melhor lugar
para se construir a nova capital. "Foi a escolha mais
acertada, porcausa do clima, do relevo e da possibili
dade de se povoar o interior do País:' A mesma opinião,
segundo ele, tinha o seu pai, um brasilianista convicto,
que morreu em 1974.

A NOVA CAPITAL

1770
O cartógrafo genovês Francisco Tossi Colombina

escreve a Carta de Goiás e Capitanias Próximas, na
qual sugere a mudança da capital para essa região.

1789
Os inconfidentes mineiros elaboram um programa

que inclui a mudança para São João Del Rey.

1823 a 1849

Por questões políticas e de segurança, são su
geridas as cidades mineiras de Paracatu e São João
Del Rey, ou Formosa, em Goiás.

1891
A idéia de interiorização da capital vira lei com a

Proclamação da República. O art. 3º da Constituição
Federal de 1891 determina que "fica pertencente à
União, no Planalto Central da República, uma zona de
14.400 km2 , que será oportunamente demarcada, para
nela estabelecer-se a futura Capital Federal".

1892
O então Presidente da República, Floriano Pei

xoto, nomeia o astrônomo Luiz Cruls para chefiar uma
comissão exploradora.

1900
O Presidente Prudente de Morais sabota Luiz

Cruls, para que não seja concluída a segunda fase
do trabalho.

Começa a República café-com-Ieite, com domínio
dos políticos mineiros e paulistas, que não querem a
mudança da capital.

1922
O movimento mudancista resiste em Santa Lu

zia (hoje, Luziânia). A Câmara dos Deputados aprova
um projeto que determina a construção de um marco
onde hoje é Planaltina (DF), para delimitar o local em
que será erguida a nova capital.

1930
O Presidente Getúlio Vargas manda retirar o art.

30 da Constituição de 1891.

1946
O Presidente eleito, Marechal Eurico Gaspar Du

tra, cria uma comissão para estudar a transferência.
A Missão Poli Coelho conclui, em 1848, que os

levantamentos feito pela Missão Cruls são corretos.

1960
O então presidente Juscelino Kubitschek cumpre

o art. 3º da Constituição.
O SR. OOAIR (PT - MG. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
neste ano de 2004 a CNBB elegeu a água como tema
para a Campanha da Fraternidade, apresentando à
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sociedade a discussão sobre a sua iminente escas
sez no mundo.

Essa escassez fará da água o mesmo que repre
sentaram, no passado, o ouro e o petróleo. E por ser ela
sinônimo de vida, esse valor se torna inestimável.

Em tudo na vida a água tem importância fundamen
taI. Ela é encontrada na natureza em 3 formas: em estado
sólido, nas geleiras; em estado gasoso, como vapor, nas
altas camadas atmosféricas; e em estado líquido, nas
camadas superficiais e subterrâneas do planeta.

A água está dividida na terra da seguinte forma:
97,5% salgada; 2,49% doce, em geleiras e subterrâneos
de difícil acesso; 0,007% doce de fácil acesso.

Do estoque de água potável do planeta, queé
de 12,5 mil quilômetros cúbicos, o Brasil detém 12% da
água corrente.

Ressalto ainda que 80% das enfermidades no
mundo são contraídas por causa de água poluída.

Embora 70% da superfície da Terra sejam co
bertos de água, menos de 1% desses recursos está
disponível para consumo humano. Ainda que essa pe
quena parcela seja mais do que suficiente para suprir
as necessidades dos 6 bilhões de habitantes do pla
neta, cerca de 1,4 bilhão de pessoas no mundo não
têm acesso a água limpa. E a cada 8 segundos morre
uma criança vitimada por doença relacionada com a
água, como a disenteria e a cólera.

É fundamental que o Ministério do Meio Ambiente,
a Agência Nacional de Águas, o Ministério de Minas e
Energia, o Congresso Nacional, as ONGs ambientalistas
e toda a sociedade civil organizada busquem uma política
comum de preservação da água potável no País.

O Brasil é um dos países onde estão as maiores
reservas de água potável do mundo. Mas, ao mesmo
tempo, consta também da lista daqueles onde se re
gistram os mais altos índices de desperdício.

De acordo com o relatório da última reunião do Par
lamento Latino Americano, realizada em 2003, no México,
o Brasil desvia 40% da água potável destinada para consu
mo humano. A média considerada ideal pela Organização
das Nações Unidas - ONU é de 20%. Na América Latina
apenas Argentina e Chile apresentam índices menores.

Na Câmara dos Deputados tramitam mais de
200 projetos que versam sobre o tema. E uma Comis
são Especial, que solicitamos seja criada, irá agilizar o
processo de discussão e de tramitação dos projetos,
visando preservar as nossas reservas de água.

Não é de se estranhar que grandes multinacionais
estejam no Brasil, voltando-se para o comércio de água
potável - não de água mineral, como seria natural.

Ocorre que essas multinacionais precisam de um
tipo de água disponível em reservas mais amplas, com
menor custo de captação e com possibilidade de exer
cerem controle de qualidade para o estabelecimento
de um padrão único, aceito internacionalmente.

A água engarrafada se tornou tão cara que seu
preço, atualmente, supera o do petróleo, em uma pro
porção de 3 para 1: nos Estados Unidos a água custa
cerca de US$4,00 o galão, enquanto o galão de gaso
lina custa US$1,50.

Com esses preços, a água engarrafada custa
13.200 vezes mais do que a água da torneira, o que
constitui margem de lucros sem precedentes na histó
ria. As companhias só necessitam comprar ou alugar
a terra onde está situada a fonte e pagar um direito
nominal para obter acesSo ilimitado aos mananciais
públicos subterrâneos de água doce.

O Brasil possui a maior reserva de água potá
vel do mundo, que não será alterada. Ela faz do País
o objeto de cobiça das multinacionais, que cada vez
mais procurarão se estabelecer por aqui, tornando a
água um bem de consumo caro e acessível somente
para aqueles que podem pagar.

Éurgente que se estabeleça uma política rigorosa
de proteção às nossas reservas de água potável.

A Frente Parlamentar em Defesa das Águas, que
coordenamos no Congresso Nacional, tem essa preo
cupação e busca, em parceria com a sociedade civil,
apresentar propostas concretas para evitar que nossas
reservas de água potável sejam fruto de disputas inter
nacionais pela sua exploração e comercialização.

Nesta oportunidade, apelamos aos Líderes par
tidários e ao Presidente João Paulo para que seja efe
tivada a criação da Comissão Especial para tratar da
questão da água e da Comissão Externapara estudar
os rios perenes.

Queremos, para finalizar, parabenizar a CNBB
pela Campanha da Fraternidade e repetir o que temos
dito em diversas ocasiões: o abastecimento de água
tem de ser economicamente viável, ecologicamente
correto e socialmente justo.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. JAMIL MURAD (PCdoB - SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, gostaria de parabenizar, em nome do Presidente
reeleito, Luciano Rezende, a nova diretoria da Asso
ciação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG), eleita
no último final de semana em congresso realizado na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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o encontro entra para a história da entidade como
um dos maiores e mais representativos já realizados,
com a participação de 25 associações de pós-gra
duandos de diversas universidades e instituições de
pesquisa de todas as regiões do País.

O tema geral do encontro - Ciência, Tecnologia
e Trabalho para o Desenvolvimento Econômico, Social
e Cultural- serviu de base para vários debates, que
refletiram as preocupações dessa importante parcela
da intelectualidade brasileira: mais fomento para as
pesquisas, valorização de nossos cientistas e combate
às desigualdades regionais.

Uma boa notícia, inclusive, foi dada durante o
encontro: uma importante reivindicação dos pós-gra
duandos foi atendida com o aumento retroativo de
18% nas bolsas de mestrado e doutorado oferecidas
pela CAPES.

Acompanhei a luta dos pós-graduanc~ospela va
lorização e aumento das bolsas e continuo apoiando
suas reivindicações em defesa da ciência nacional.

Acredito, Sras.e Srs. Parlamentares, que a de
finição de políticas de ciência e tecnologia está inti
mamente ligada ao modelo de desenvolvimento que
pretendemos implantar no País.

Por isso, como titular da Comissão de Ciência
e Tecnologia desta Casa, estou comprometido com
o investimento público em pesquisas de alto nível e
a criação de boas condições de trabalho para nossos
intelectuais e cientistas. Penso que estas ações não
podem servistas meramente como gastos. Na verdade
representam investimento no futuro, na construção de
um país soberano, independente e avançado.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, é motivo de orgulho para
este Parlamentar ver V. Exa. presidindo esta sessão.

Reitero que virei todos os dias a esta tribuna
enquanto não pagarem 089% atrasados dos ferro
viários. Tenho ao meu lado um Deputado que é filho
de um ferroviário da Bahia e que conhece de perto as
necessidades da categoria.

Sr. Presidente, o acordo foi realizado no Tribunal
Superior do Trabalho e os trabalhadores reivindicam o
seu direito. Os aposentados devem receber o mesmo
que os trabalhadores da ativa. São 100 mil pessoas,
de norte a sul, que necessitam desse dinheiro. Esses
companheiros estão passando necessidade.

Peço ao Ministro do Planejamento que, pelo
amor de Deus, libere para a Previdência esse di
nheiro, que será usado para comprar remédios dos
ferroviários aposentados.

No dia 30 de abril, a primeira ferrovia do País
completará 150 anos. O que temos a comemorar?

Sr. Presidente, antes de tudo, sou ferroviário e
orgulho-me disso. Não agüento mais ver a situação
dos aposentados e pensionistas ferroviários.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr.Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no próximo dia 21 de março estaríamos co
memorando o 44º aniversário de um dos maiores ídolos
do esporte mundial de todos os tempos, Ayrton Senna da
Silva, não fosse a tragédia ocorrida no dia 1ºde maio de
1994, isto é, há 10 anos. Ele não foi apenas um grande
piloto de Fórmula 1. Foi, depois de Pelé, o maior ídolo
de um país tão carente de ídolos como o Brasil.

Quanta saudade, Sr. Presidente! Todo brasileiro
lembra-se de, pelo menos uma vez, ter acordado do
mingo de manhã para ver alguma corrida de Senna
pela TV. Ou de ter ficado acordado madrugada aden
tro torcendo por mais um título mundial. Aos 34 anos
de idade, já era tricampeão mundial de Fórmula 1 e
detentor de 41 vitórias (segunda me.lhor marca da F-1 )
e 65 pole positions, o que significa recorde absoluto
na categoria.

Senna era, ainda, conhecido como o brasileiro
que voava. Começou com seu primeiro kart, montado
pelo pai. Foi se aperfeiçoando, até partir para o Mundial
de Kart. Ele começou mal, mas foi se acostumando,
ganhando as corridas, o que lhe permitiu a compra de
um novo e melhor carro. Então, começou a ter mais
fé e a acreditar mais em si mesmo, melhorando con
sideravelmente a cada corrida.

Mas isso tudo não resume o que foi o homem Ayr
ton Senna. Ao lado de sua paixão pelas pistas, pelos
carros e pela velocidade, tão conhecida de todos nós,
havia uma outra paixão: por seu povo e por seu País.

Foi desse· seu lado apaixonado einconforma
do com a realidade existente no Brasil qlle nasceu a
vontade de fazer alguma coisa, de retribuir um pouco
daquilo que ele teve a sorte de ter, mas que a maioria
das crianças brasileiras não tem: oportunidade. Opor
tunidade de estudar, de ter saúde, cultura e profissão.
Oportunidade de ter futuro e direito à esperança.

Como uma semente, em 1994 a força desse
desejo fez nascer o Instituto Ayrton Senna e a Ayrton
Senna Foundation.

Gostaria de destacar, Sr. Presidente, que este ano
de 2004 será marcado pela celebração da vida de um
brasileiro vitorioso: Ayrton Senna. O piloto será homena
geado durante todo o ano em vários eventos, no Brasil
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e no exterior. As atividades integram o Projeto Ayrton Acontece que o Progrâma Sentinela, em minha
Senna do Brasil e Ayrton Senna No Limits, que irá rea- cidade, Cuiabá, Mato Grosso, está há 3 meses sem o
firmar importantes valores que ele tinha, como determi- devido repasse financeiro, por parte do Governo, para
nação, motivação, perseverança, patriotismo, excelência, que seja feito o pagamento do salário dos seus servi-
otimismo e busca incansável pela perfeição. dores - ou seja, janeiro, fevereiro e março. Além desse

O projeto celebra os valores do ídolo e seu orgulho déficit, outro trimestre está sem pagamento até hoje; só
de ser brasileiro, mostrando o lado vitorioso do Brasil, que compreendido pelos meses de abril, maio e junho
para que cada um possa descobrir o campeão que do ano passado. Nesse caso, explicam que é por causa
existe dentro de si. Isso é fantástico, caros colegas! da mudança de governo! O pior é que a ex-Ministra Be-

Velocidades, freadas, batidas, derrapadas. Ele nedita da Silva só renovou o contrato dos funcionários
tinha fé em si mesmo e, acima de tudo, em Deus. a partir de julho de 2003. Portanto, há uma dívida moral

Mas, no dia 1ºde maio de 1994 - Dia do Trabalha- com os funcionários do centro, em Cuiabá.
dor-, com seu novo carro, oWilliams/Renault, no circuito O mais lamentável ainda, Sr. Presidente, é que
de San Marino, ímola, Itália, exatamente na curva Tam- não são tantos funcionários. Se bem que a falta de
burello, o Brasil perdia seu maior representante. pagamento não ocorre só em Cuiabá; ela se esten-

Em 11 anos de carreira, Senna morreu da de por outras cidades de Mato Grosso e também por
forma como sempre gostou de viver: guiando em outros Estados.

alta velocidade. Penso que o Ministro Patrus Ananias tem pleno
Suas vitórias é seus momentos mais gloriosos, desconhecimento do que está ocorrendo. É certo que

sempre com a bandeira brasileira em punho, jamais ele assumiu há pouco tempo, mas a ex-Ministra Bene-
serão esquecidos. Ele estará para sempre em nossos
corações. Não mais Ayrton Senna da Silva, mas, Ayr- dita da Silva não repassou os recursos em abril, maio
ton Senna do Brasil. e junho de 2003.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o nosso Faço um apelo ao Ministro Patrus Ananias no
querido Senna era movido por um ideal: a busca da sentido de que repasse esses recursos. Convivi com
perfeição, cujo exemplo devemos copiar. S.Exa. durante 1 ano e vi que ele é um homem de bem,

Muito obrigado. sério e preocupado com o social.
O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Sem revi- O Sentinela funciona em parceria com a Prefei-

são do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tura, que entra com instalações físicas, vale-transporte,
parece-me que o Governo Federal tem-se preocupado alimentação para as famílias que são atendidas, au-
com o pagamento da dívida externa, com o rigoroso tomóvel e combustível. A Prefeitura está cumprindo a
e excessivo cumprimento do acordo com o FMI, mas sua parte. Já o Governo...
deixa de fazer seu dever de casa. A realidade, lamentavelmente, tem demonstrado que

Há pouco, o Deputado Carlos Santana, do Partido uma das situações mais graves efreqüentes de exclusão,
dos Trabalhadores, cobrou do Governo o cumprimento vulnerabilidade e risco social, em que estão envolvidas
de medidas a favor dos ferroviários. crianças e adolescentes, é a de abuso e exploração sexual

Nesta oportunidade, venho falar a respeito do Progra- comercial. Mas de nada adianta termos um programa de
ma de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Ado- longo alcance social como esse sem que haja recursos
lescentes, mais conhecido como Programa Sentinela. suficientes para o seu funcionamento.

O Ministério da Ação Social tem como uma de É bom observar que, por conta dos fatores socio-
suas prioridades, através desse programa, o desen- econômicos, étnicos e culturais, o abuso e a exploração
volvimento de ações sociais especializadas multipro- sexual comercial não são de fácil percepção e quanti-
fissionais para atendimento às crianças, adolescentes ficação. Daí haverem diagnosticado áreas de grande
e famílias envolvidas com a violência sexual, propor- incidência, vulneráveis e, portanto, prior~árias para im-
cionando-Ihes serviços que permitam construir, em um plantação e implementação dos centros e serviços do
processo coletivo, a garantia de seus direitos funda- Sentinela, como Capitais, regiões metropolitanas, regiões
mentais, o fortalecimento da auto-estímae o restabele- portuárias eribeírinhas, reservas indígenas, entronca-
cimento do direito à convivência familiar e comunitária mentos rodov.iários, zonas de garimpo, locais com obras
em condições dignas de vida. de impacto em andamento e pólos turísticos.
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Os atendimentos às crianças, aos adolescentes
e às famílias vítimas de violência sexual são prestados
nos centros e serviços de referência.

Os centros de referência são bases físicas que os
Municípios implantam para o desenvolvimento dos servi
ços. Nesses locais são executadas ações especializadas
de atendimento e proteção imediata às crianças e aos
adolescentes envolvidos com a violência sexual.

Entre as ações estão a abordagem educativa, o
atendimento multiprofissional especializado, o apoio psi
cossocial e jurídico, o açompanhamento permanente, o
abrigamento por 24 horas, quando for o caso, e a oferta
de retaguarda ao sistema de garantia de direitos.

Cabe ressaltar que os centros e serviços de re- '
ferência devemfazerparte.deuma rede de proteção
social. Há no País cerca de 17 mil crianças atendidas
em 310 desses centros.

Portanto, Sr. Presidente, fica o meu apelo para
que oGoverno Federal, através do Ministério de Ação
Social, resolva a situação dos funcionários do Programa
Sentinela, afimde que ele possa continuar prestando
serviço deextrémaimportância em todo o Brasil.

Era o que tinha a diler.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência reitera0 apelo aos Srs. Parlamentares
presentes nas diferentes dependências da Casa para
que venham ao plenário, afim de que possamos dar
início à Ordem de> Dia. Registraram presença no painel
eletrônico 253 Srs. Parlamentares.

Três PECs importantes para a vida do País devem
ser votadas nestatarde.precisamos votar até as 14h,
para que po~sa ter início a sessão ordinária.

A Presidência solicita aos. Srs. Presidentes de
Comissão que suspendam os trabalho. Determino aos
funcionários da Mesa que seençaminhem às Comis
sões,a fim de comunicar aos seus membros que de
vem suspender O trabalho e vir ao plenário.

OSA. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra à Sra. DeputadaZelinda Novaes.

A SRA. ZElINDA NOVAES (PFL - BA. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, na última sexta-feira, dia 19, realizou-se
em Salvador umas~são.especial, por iniciativa da
Vereadora Eronildes Va.sconcelos, para lembrar e re
verencia.r o dia 8 de março.

Como não foi possível estar presente ao evento,
deixo registrado nos Anais da Casa discurso que iria
proferir naquela oportunidade, homenageando todas as
mulheres baianas, principalmente as Parlamentares.

Sr. Presidente, a cada ano o Dia Internacional
da Mulher ganha um significado diferente, porque já

não somos as mesmas, seja na nossa história pessoal,
social ou profissional.

Pouco a pouco, têm orbitado ao nosso redor his
tórias significativas que colaboram para a construção
da sociedade brasileira. Elas demonstram a evolução
da nossa condição de mulher na conquista de direitos,
na participação política, no desenvolvimento de proje
tos sociais, na ciência, na economia, enfim, em várias
frentes. Mas ainda temos muito a conquistar.

Evoluímos na nossa visão de mundo, de socie
dade e de ser humano. Estatísticas do IBGE mostram
que, nas áreas urbanas, já temos,. em média, .um ano
a mais de escolaridade que os homens e que, de 1992
a 2002, o índice de mulheres que chefiam a casa pas
sou de 21,9% para 28,4%.

Outra pesquisa, desenvolvida pela Global Entre
preneurship Monitor- GEM, que mede o empreende
dorismo em 31 países do mundo, mostra que, em 2000,
29% dos negócios eram comandados por mulheres.
Já em 2003, esse índice atingiu 46%.

No Brasil, aS mulheres foram as responsáveis por
36% das empresas abertas nos últimos 3 anos.

Se em certos aspectos evoluímos, alguns seto
res, entretanto, merecem ainda enorme empenho da
nossa sociedade, do. nosso Parlamento, de nossos
governantes para superação das históricas desigual
dades e discriminações.

Cada mulher traz.consigo uma missão de vida,
traduzida na simplicidade da dona de casa, na conquista
de espaços soc.iais mais amplos. Historicamente, é a
sensibilidade da mulher que mantém viva a essência
da vida, do ser. Sob ela esta a solidez das estruturas
familiares. A sensibilidade, que lhe é inerente, é peça
fundamental para a construção de' uma sociedade
onde haja riqueza na diversidade e respeito às dife
renças. Por isso, ao invadir universo essencialmente
masculino, a mulher leva para fora de seus lares as
crenças e os valores.

Dessa forma, mulhereS guerreiras, que lutam
pela inclusão e pela identidade, devem fazer das po
líticas afirmativas meios que democratizem oportuni
dades como'emprego, educação, saúde, previdência
e assistência social.

Dados do Ministério da Saúde sobre mortalida
de materna indicam que, nas Capitais, de cada mil
crianças que nascem, morrem 75 mães. No tocante
à inclusão social, o DIEESE apurou a exclusão social
da mulher negra no Brasil, que ocupa o último lugar
na pirâmide social.
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Devem ser projetadas as ações construtivas em
prol da inclusão cultural e profissional, da luta contra
a discriminação social e a violência doméstica. Nesse
ponto, faço um parêntese: segundo dados da Secreta
ria de Promoção de Políticas para as Mulheres, órgão
do Poder Executivo Federal, os Estados em que se
têm notícias dos maiores índices de violência contra
a mulher são Bahia e Pernambuco.

Assim, com o intuito de repensar a condição da
mulher no Brasil, instituiu-se o exercício de 2004 como
o Ano da Mulher. Este é um ano em que se buscará
discutir e propor soluções, com o auxílio de toda a so
ciedade, para os problemas que envolvem as mulhe
res, tais como planejamento familiar, violência contra
a mulher, exploração sexual, paternidade, mortalidade
materna e infantil, saúde sexual, analfabetismo, en
fim, soluções para problemas crônicos que envolvem
a família brasileira, em especial a mulher. Agindo as
sim caminharemos ao encontro do Tratado de Beijing,
assinado sem restrições pelo Brasil, em 1995. Ele re
comenda a todos os países a adoção de ações afir
mativas para apressar a diminuição da exclusão das
mulheres e a busca da igualdade entre os sexos nos
centros de poder político.

A participação no poder político é outro ponto
que merece especial atenção. Embora a população
brasileira seja de 86 milhões de mulheres, contra 83
milhões de homens, somos minoria na Câmara e no
Senado: menosde 9% em ambas as Casas.

Na Câmara, recentemente, foi instalada a Co
missão Especial da Mulher, com o objetivo de garantir
agilidade aos trabalhos da bancada feminina e traba
lhar pela aprovação de projetos que facilitem o aces
so das mulheres a serviços de saúde, educação e ao
mercado de trabalho.

Necessitamos superar situações cotidianas que
nos trazem indicadores de que o processo democrá
tico no Brasil ainda necessita consolidar-se em políti
cas afirmativas estruturadas, aprimoradas, que trarão
condições à mulher de, a cada ano, no seu dia-a-dia,
compreender, diagnosticar e avaliar o privilégio de ter
nascido mulher.

Sr. Presidente, uma mudança social efetiva, no
entanto, depende, antes, de transformação interior, for
mando uma voz latente na coletividade, que deve tomar
consciência da insatisfação e despertar para a busca de
melhores condições para eliminação das diferenças e
discriminações sociais. O mundo precisa ser repensado
sob outra ótica em que haja o respeito pela dignidade
e pela diversidade e não a dominação de um gênero
pelo outro, criando, assim, um espaço otimizado para a
construção de relações sociais mais humanitárias.

Muito obrigada.

o SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desejo fazer um breve registro acerca
dos 40 anos da Cooperativa de Energia, Comunicação
e Desenvolvimento de Petrolina Ltda. - CERPEL.

Fundada em 25 de fevereiro de 1964 por pioneiros
de visão do futuro, a CERPEL completa 40 anos de ser
viços à população de Petrolina e regiões adjacentes.

Na região do São Francisco, com sede em Pe
trolina, é parceira no desenvolvimento turístico e dos
projetos de irrigação hortifrutigranjeiro que respondem
pela economia de uma região que é citada, com muita
justiça, como "Califórnia brasileira". Na divisa do agreste
meridional com a mata sul, a CERVUNA desenvolve
parcerias com a região dos canaviais e mantém uma
fábrica de postes. Conta atualmente com quase 3 mil
cooperados e atua nos sertões do São Francisco e
do Araripe. Essa área abrange os Municípios de Pe
trolina, Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande, Ouricuri,
Exu, Bodocó, Granito, Moreilândia, Santa Cruz, Santa
Filomena, Araripina, Ipubi e Trindade.

Para se ter idéia de sua grandeza e da impor
tância do trabalho que realiza, informo que a CERPEL
possui 2.094 transformadores. Sua atividade é varia
da, pois atua na agricultura irrigada, no pólo gesseiro
e na agroindústria. Atualmente é presidida pelo Dr.
Paulo Afonso de Souza, reconduzido ao cargo para o
segundo mandato consecutivo.

As Cooperativas de Infra-Estrutura de Pernam
buco surgiram em meados da década de 60, com a
denominação de Cooperativa de Eletrificação Rural.
Depois, atendendo à Organização das Cooperativas
Brasileiras - OCB, receberam o nome de Cooperativas
de Eletrificação, Telefonia e Desenvolvimento Rural.

As Cooperativas de Eletrificação foram criadas,
instaladas e impulsionadas pela CELPE, que na épo
ca, como estatal, necessitava de captação de recursos
junto ao Banco Mundial - na oportunidade, estava a
financiar projetos que passassem por cooperativas.

Instaladas e gerenciadas pela concessionária, as
cooperativas criadas tiveram destinos distintos. Cumpri
ram de forma essencial a destinação da expansão elétri
ca. Algumas, com problemas de gestão, foram perdendo
a finalidade maior; outras, bem administradas, como é
o caso da CERPEL, se solidificaram e permanecem até
hoje com a missão de parceria com a concessionária,
atingindo o bem-estar dos cooperados.

Nossas congratulações à CERPEL de Petrolina e
a todos os seus cooperados. Que continue por outros
40 anos e muito mais prestando serviços de qualidade
à nossa querida cidade.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a divulgação deste
pronunciamento nos meios de comunicação da Casa.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, venho a esta tribuna abordar tema que é para
mim motivo de muito orgulho: a diferença de postura
do Presidente Lula e de seus Ministros em relação a
alguns assuntos discutidos na mídia nacional, nesta
Casa e por quase todos os brasileiros.

Refiro-me à transparência com que o Ministro da
Defesa apresentou, na semana passada, o relatório
sobre a investigação do acidente ocorrido na Sase de
Lançamento de Alcântara, em agosto de 2003.

Pelaprimeira vez, com muita honestidade, vi
mos o Governo brasileiro apresentar à sociedade, à
Câmara dos Deputados e às famílias das vítimas o
resultado de um relatório sobre investigação de aci
dente. E nãô foi só. Ele enviou a São José dos Cam
pos uma equipe de técnicos que analisou a causa do
acidente levando em consideração 4 aspectos: mete
orologia - como estava o clima no dia do acidente -,
materiais, organização de trabalho e pessoal.

Todos esses pontos foram analisados à exaus
tão e apresentados de forma transparente pela equi
pe composta de cientistas e técnicos, designada pelo
Governo e pelos .familiares das vítimas. Nenhum fato
foi escamoteado. Apresentaram à sociedade brasilei
ra todas as possíveis causas do acidente, o que levou
ao disparo da ignição do aparelho que ocasionou o
incêndio e.destruiu oVLS, provocando a morte de 21
cientistas e técnicos do CTAe do INPI.

Também de maneira transparente, demonstrando
uma forma diferente de se relacionar com a socieda
de, foiaprE'sentado o relatório do inquérito realizado
no Palácio do Planalto, relativo às atividades do ex
Subchefe de Assuntos Parlamentares da Casa Civil da
Presidente da República, aos Presidentes da Câmara
e do Senado, aos líderes partidários, ao Ministério
Público e à Polfcia Federal. Quer dizer, todos os fatos
averiguados estão sendo expostos.

De modo geral, antigamente, na política brasileira,
escondiam documentação e escamoteavam informa
ções, exatamente para que Parlamento, a polícia, o
Ministério Público e a população não tivessem acesso
às informações e à$ investigações realizadas.

Muito me orgulha essa forma transparente de
combate à conupçãoe.de relacionamento com a so
ciedadeclvi.1 e o Parlamento. Por isso, fiz questão de
me inscreyer pa.ra falara V.Exa., à Nação, a quem por
acaso estiver assistindo à TV Câmara.

Esse modo de se relacionar com a sociedade
mostra exatamente umd.os compromissos assumidos
pelo GovE'rno Lula coma Nação: mudança na forma
de gerir, mudança na hora de inverter prioridades, mu
dança na forma de fazer polfticas públicas de saúde,
de assistência e de educação.

Muitos minutos seriam necessários para falar
sobre o qlJeestáocorrendo nos Ministérios da Saúde,
da Assistência Social, da Educação etc., em relação

a diversos setores da sociedade. Hoje, quis me ater
exatamente ao combate transparente à corrupção, à
forma de se relacionar com a sociedade e com o Con
gresso Nacional, trazendo para conhecimento de todos
as informações obtidas, não escondendo de forma de
liberada o resultado das investigações.

Parabéns ao Presidente Lula e ao Ministro da
Defesa, que, de forma clara, honesta e transparente,
apresentam o resultado das investigações para toda
a sociedade.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, peço autorização para apresentar, a
fim de que conste dos Anais da Casa, o manifesto dos
anistiados polfticos pelo art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e pela Lein2 10.559, de
2002, que não está sendo cumprida.

Na verdade, temos uma situação extremamen
te absurda e totalmente esdrúxula: a figura dos "de
sanistiados".

Dizer que estão "desanistiados" causa-nos repul
sa, eis que, se foi concedida anistia durante o Governo
passado, reconhecida por um colegiado, do qual parte
ainda se mantém na atual Comissão, instaurar nova
comissão - uma comissão de exceção -, lembra Rui
Barbosa, segundo quem anistia concedida não se tira,
nem pode ser recusada por aquele que a recebe.

Srs. Parlamentares, se erro houve nas conces
sões anteriores, o atual Governo, na época Oposição,
fiscalizava de perto o seu andamento, inclusive com
designação de Parlamentar para tanto e emendas à
medida provisória.

Posto isso, não abandonem esses humildes tra
balhadores em momento de tamanha aflição, que vêem
novamente seus direitos cassados por aqueles que
clamaram por justiça durante os anos de ditadura.

Anistia de fato já! Não pós-morte, como fatal
mente acabará ocorrendo.

Ano passado, em sessão de homenagem ao
anistiados, eu já dizia que não havia o que comemo
rar. Lamentavelmente comprova-se aqui que não havia
mesmo. Aqui está a prova de como o atual Governo
vem tratando os anistiados políticos, chegando a essa
situação extremamente esdrúxula de se criarem "de
sanistiados".

Obrigado, Sr. Presidente.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR
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Brasília, 24 de março de 2004
Senhore(a)s
Senadore(a)s e Deputado(a)s
Nós, beneficiários da Anistia Política estatuída

pelo artigo 8º do ADCTepela Lei nº 10.559/02, como
parte de uma sociedade afinada com os objetivos do
Governo Federal, vimos por meio deste manifesto,
dar a nossa contribuição para que possamos passar
o nosso país à limpo e voltarmos a nos orgulhar das
nossas instituições.

Democracia não significa simplesmente a possi
bilidade de eleições, do direito de votar e ser votado,
mas o respeito a todo o ordenamento jurídico!

Nenhum país pode se constituir sem que normas
de conduta sejam respeitadas pelos nossos represen
tantes. O desrespeito à lei vem, há muito, ganhando
foros de normalidade, tirando do homem comum a
confiança na Justiça.

Não podemos mais ficar indiferentes e aceitarmos
com naturalidade tantas ofensas a direitos individuais.
A sociedade não pode mais aceitar com naturalidade a
infração à lei, a ofensa a direitos individuais, a exemplo
do que aconteceu no Brasil no período ditatorial.

A maliciosa utilização de diplomas legais ou a
não efetividade dos mesmos, corno ocorre nos regi
mes autoritários, enseja a descrença da população no
Governo e na Justiça, bem como, a manutenção de
um permanente clima de tensão, violação aos direitos
e garantias fundamentais dos cidadãos e instabilida
des ora perpetradas, tratando-nos como se cidadãos
alienígenas fôssemos.

É o que está acontecendo no âmbito do Minis
tério da Justiça, Ministério da Defesa e Comissão de
Anistia a partir de sua nova composição assumida com
o Governo atual.

A Comissão de Anistia foi criada pela Lei nº
10.559/02, no âmbito do Ministério da Justiça, dando
competência exclusiva ao Ministro de Estado da Justiça
para outorgar o ato declaratório de anistia política.

Vários Cabos da Força Aérea Brasileira, licencia
dos ex offício, por força da Portaria nº 11 04GM3/64,
considerada pelos Tribunais Federais um ato de exce
ção mascarados de administrativos, foram declarados
anistiados políticos pela Comissão de Anistia, ou seja,
o reconhecimento da condição de anistiado político na
esfera da Comissão da Paz, ainda durante a vigência
do governo Fernando Henrique Cardoso, ficando o
Ministro de Estado da Justiça com o dever legal de
determinar o cumprimento das respectivas reparações
sociais e econômicas, mediante Portaria, após parecer
favorável da Comissão de Anistia.

Ocorre que o Ministro de Estado da Justiça vem
retardando a assinatura e publicações das respecti-

vas Portarias de requerimentos deferidos, bem como,
buscando anular os deferimentos concedidos pelo
Governo anterior.

Assim, pedimos às autoridades constituídas que
não permitam façam desta Comissão de Anistia, de
nominada "Comissão da Paz", uma Comissão de Ex
ceção, desrespeitando regras porque deferidas por
governo outro, afinal de contas, se estamos no Brasil,
era governo brasileiro.

Rogamos a manutenção do direito concedido
e reconhecido, pois todos nós, com mais de 52 anos
de idade, não podemos mais viver sob tamanho im
pacto.

Publicar portaria para dizer estão desanistiados,
causa repulsa, eis que se concedida anistia durante
governo outro, reconhecida por um colegiado, do qual
parte ainda se mantém na atual Comissão é instaurar
nova Comissão, qual seja, comissão de exceção, pois
anistia concedida não se tira e nem pode ser recusada
por aquele que a recebe (Rui Barbosa).

Senhore(a)s Parlamentares, se erro havia em tais
concessões, o atual governo era oposição, fiscalizava
de perto o andamento da mesma, inclusive com deno
minação de parlamentar para tanto, que, em emendas
à Medida Provisória nº 2151/03, atual Lei nº 10.559/02,
sempre foi favorável à concessão dos benefícios, que
doravante querem anular, desanistiando-nos.

Posto isso, não abandonem esses humildes brasi
leiros, em momento de tamanha aflição, que vêem no
vamente seus direitos cassados, agora por aqueles que
clamaram por Justiça durante os anos de ditadura.

ANISTIA DE FATO JÁ!
NÃO PÓS MORTE

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro nesta Casa que a Governadora do Estado do
Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, encontra-se neste
exato momento em Nova Iguaçu, Município do qual tive
a honra de ser Prefeito por duas vezes, anunciando a
retomada de obras no valor de 70 milhões de reais. De
imediato, serão repassados ao Município 34 milhões
de reais para construção de viaduto que vai interligar
a Via Light à antiga Estrada de Madureira e de diver
sas casas populares.

Faço esse registro em meu nome na qualidade
de representante daquele povo.

Agradeço à Governadora Rosinha Matheus a
retomada das obras, paralisadas no Governo de Be
nedita da Silva.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados. Pesquisa realizada por uma empresa de·con
sultoria privada com os principais bancos de varejo do
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País -Itaú, BRADESCO, UNIBANCO e Banco do Brasil
- revelou que, ao longo de dez anos, houve um espe
tacular ganho com suas tarifas, com um crescimento
de suas receita em média de 12,674%, sendo que no
mesmo período - dezembro de 1993 a dezembro de
2003 - a inflação pelo IPCA foi de 2,950%, e o rendi
mento da poupança foi de 3.900%.

Parece que trabalhar para aumentar lucro dos
bancos é uma sina do povo brasileiro. No período da
inflação alta, foram eles os que mais ganharam, pois
aplicavam o dinheiro .das contas correntes no sistema
financeiro, sobretudo títulos do Governo, que lhespro
porcionavam ganhos fabulosos sem nenhum esforço.

Segundo o Banco Central, os bancos criaram,
desde julho de 1996, mais de quarenta novas tarifas
de serviços. E elas passaram a incidir justamente so
bre os serviços mais utilizados, como fornecimento de
talões, extratos, etc.

Alguns. dos serviços gratuitos passaram a ser
taxados como consultas de saldo em terminal eletrô
nico, cheques compensados. cheques depositados
em conta, manutenção de conta corrente, saques em
terminal eletrônico, transferência entre contas.

Aesperteza dos banqueiros traduziu-se em gran
de criatividade na hora de subdividir as cobranças,
fragmentando serviços. Com isso, a criação de novas
tarifas não tem limites e puderam ser utilizadas à von
tade. SegundoVera Marta Junqueira, diretora de Estu
dos e Pesquisas do PROCON de São Paulo, existem
mais de 150 tipos de serviçoscobradospara pessoas
físicas e jurídicas.

O Brasil, a cada dia que passa, se revela como o
paraíso dos especuladores, dos cartéis e, muito espe
cialmente, dos banqueiros. Esses últimos, que unem a
força dos monopólios à onipresença da moeda, deitam
e rolam nesta terra tropical em que prevalece sempre
a lei do mais forte.

Realmente, Sr. Presidente, o consumidor paga
sem poder reagir aos reajustes dos serviços sob os
quais recaem as chamadas tarifas. E, em verdade, não
há altemativa para amenizar os gastos comos bancos,
afinal dependemos deles para todas operações de or
dem monetária. Para acomodá-Ia na renda mensal, que
por sua vez não teve qualquer aumento, o consumidor
terá que cortar outra despesa qualquer.

É lamentável· que o Governo seja cúmplice da
expropriação da renda nacional feita pelos bancos.
Qualquer pessoa de bom senso sabe que o sistema
financeiro já ganhou demais e que sua hipertrofia está
sufocando o País.

Se ainda temos esperança de construir um país
próspero e justo, é preciso dar um basta a essa situ-

ação. A alta exagerada das tarifas bancárias é vergo
nhosa e inaceitável.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
jornal baiano A Tarde publicou, no dia de ontem, ma
téria acerca de um relatório de mais de 150 páginas
sobre irregularidades na utilização dos recursos do
FUNDEF na Bahia.

Tenho recebido, todas as semanas, denúncias
contra administrações municipais em meu Estado.
Em 90% dos casos, trata-se de desvios de recursos
do FUNDEF.

Ébom lembrar que nesta Casa, em 2000, foi cria
da, na Comissão de Educação,. Subcomissão destina
da a acompanhar o caso e adotar medidas na direção
de punir os autores desses desvios,como Prefeitos e
gestores municipais, pela manipulação -esse o termo
mais correto - de recursos do FUNDEF.

Naquela época, o Tribunal de Contas dizia que
era preciso ter tolerância, porque o projeto era de 1996,
seria aplicado em caráter experimental na cidade de
Belém e difundido pelo País a partir de 1998. Dois
anos depois, no entanto, alguns Prefeitos alegavam
não saber ainda como proceder à prestação de con
tas em relação aos recursos do FUNDEF e à própria
utilização desses recursos. .1

Mas agora, Sr. Presidente, não é cabível esse
tipo de alegação. Não é possível mais essa prática.

Em 2000, essa Subcomissão viajou o Brasil in
teiro, fez reuniões com o Ministério Público, com os
Tribunais e foi possível identificar claramente quais
eram as falhas. Lamentavelmente, de lá para cá, o
Governo não tomou nenhuma atitude. Diria até que
aquelas instâncias não agiram com o rigor devido, e
a farra se ampliou.

Na Bahia, à época, detectamos que Prefeitos
pagavam contas em casas de prostituição noturnas
com cheques do FUNDEF.

A lei estabelece. obrigatoriedade no que diz res
peito aos gastos desses recursos: 60% para pagamento
de pessoal, 40% para infra-estrutura e outras despe
sas. Mas vemos Prefeitos anunciarem a construção
de escolas, e no local só há mato; vemos Prefeitos
anunciarem reformas em escolas, mas os estudantes
dizem que lá as paredes nunca receberam uma mão
de cal. Prefeitos não pagam salários, embora o dinheiro
do FUNDEF vá todos os meses para a conta. Não se
justifica esse atraso.

Na cidade de Piritiba,na Bahia, há 3 meses os
docentes não vêem esses recursos; em Ibipitanga, 10
mil reais foram destinados para a reforma de escolas,
o que nunca foi feito; em Gandu, os recursos supos-
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tamente foram aplicados em construção de escolas,
o que nunca ocorreu; em Mundo Novo, o dinheiro do
FUNDEF foi utilizado para comprar material de cons
trução. Na maioria dos casos, o dinheiro é utilizado
na corrupção.

Sr. Presidente, este relatório será entregue hoje
ao Ministro da Educação, Tarso Genro, pelo Conselheiro
do FUNDEF na Bahia. Esperamos maior rigor e posi
cionamento firme do Governo. Não é essa a instância
de Governo responsável pela apuração desses casos,
tampouco pelo julgamento, mas ela pode contribuir
decisivamente para a solução do problema.

Pensando nisso, apresentei nesta Casa um pro
jeto de lei que vincula mais ainda os recursos e propõe
que a parcela do FUNDEF destinada a pagamento de
salários seja enviada ao banco, para que o Prefeito
não tenha como pegar esse dinheiro. Os professores
sacariam diretamente seu dinheiro. Com isso, creio,
não haveria como desviar esses recursos, usá-los para
pagar casas de prostituição, comprar Viagra e fazer
coisas absurdas, como esses Prefeitos têm feito.

Na realidade, não adianta aprovarmos aqui pro
jetos relativos a aumento de verbas, a descentraliza
ções, a envio de recursos para os Municípios se não
conseguirmos banir, de uma vez por todas, a prática
de corrupção adotada pelos Municípios.

Portanto, creio ser o relatório de suma impor
tância. Espero que o Ministério da Educação aja de
forma contundente no combate a essa corrupção, que
assombra a todos nós.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência solicita aos Srs. Parlamentares que venham
ao plenário registrar a presença. O painel registra o
comparecimento de 298 Srs. Deputados. Faltam ape
nas 10 para darmos início à Ordem do Dia.

O primeiro item é uma PEC que já está em pro
cesso de votação. Portanto, não há mais discussão,
basta votar a matéria.

O segundo, uma PEC que está sendo discutida
em segundo turno. Proponho que todas as PECs que
já foram devidamente discutidas sejam votadas sem
maiores discussões.

O terceiro é fruto de amplo entendimento com os
diferentes setores do Governo para quea participação
de Estados e Municípios na arrecadação da CIDE pas
se de 25% para 29%.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Moroni Torgan.

O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, mais uma vez apelo ao
Sr. Ministro da Justiça e ao Presidente Lula para que
resolvam o problema da greve da Polícia Federal. Vejo
que a solução não está distante. As categorias aceitam

parcelamento, desde que os agentes, papiloscopistas
e escrivães sejam reconhecidos e haja sua devida ade
quação ao nível superior, no cumprimento da lei.

Dito isso, passo ao tema central do meu pro
nunciamento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito
se tem falado sobre o Nordeste e a necessidade de
ele se desenvolver. Quanto a isso, muitas promessas
são feitas.

Durante a posse do novo Ministro dos Trans
portes, que assisti pela televisão, pensei que o Presi
dente Lula fosse mencionar as rodovias que passam
pelo Nordeste, mas S.Exª.não se referiu a nenhuma
delas. Falou sobre rodovias do Sul, do Sudeste e de
várias outras, mas não as daquela região. Pensei que
S. Exª.tivesse se esquecido, mas no Jornal do Brasil
de segunda-feira tive a resposta: "Obras do Nordeste
ficam no papel'.

Obras no papel não geram progresso, não geram
emprego, não matam a fome.

Ora, fome se mata com desenvolvimento. E a
principal vocação do Nordeste é o turismo. Se quere
mos o crescimento do turismo, devemos ter rodovias
e ferrovias adequadas. Mas, segundo a matéria do
jornal, no primeiro trimestre nem sequer 1 tostão foi
destinado para o Nordeste, para a realização de obras
na BR-101 e na BR-116. A Ferrovia Transnordestina
não recebeu nada. E todas as verbas estão previstas
no Orçamento Geral da União.

Não adianta ir ao Ceará ou a Pernambuco brincar
com dentadura e dizer que se quer desenvolvimento,
se não há liberação de verbas. E não sou só eu quem
está dizendo isso. Manchete do Jornal do Brasil, edi
ção da última segunda-feira, diz: "Obras do Nordeste
ficam no papel".

Não adianta discurso bonito. Não adianta querer
resolver todos os problemas com o Fome Zero, mesmo
porque o programa ainda não atingiu o povo mais pobre
da forma como deveria. Temos de resolver o problema
do Nordeste com desenvolvimento.

Sem sombra de dúvida, o turismo é a principal
vocação do Nordeste. Porém, que estradas o povo do
Sudeste e do Sul tem para chegar até lá? Em que con
dição uma família que queira fazer uma viagem entre
as Capitais nordestinas vai encontrar as estradas? Em
vez de os brasileiros do Sul e do Sudeste irem gastar
dinheiro em Miami e Cancún, poderiam manter esses
recursos dentro do Brasil. Se tivéssemos estradas e
meios de transporte adequados, levaríamos para o
Nordeste turistas do Sul e do Sudeste, pois, quando
chove e faz frio nessas regiões, lá temos sol, além de
praias maravilhosas.
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Não adianta apenas colocar no papel as obras a
serem realizadas, porque isso não vai gerar emprego. E
a manchete do Jornal do Brasil mostra que a vontade
de desenvolver o Nordeste, infelizmente, está apenas
no papel. Verba só no papel não vai matar a fome do
nordestino, não vai gerar emprego e não vai proporcio
nar melhor qualidade de vida para o nosso povo.

Esperamos que o Governo Federal consiga fazer
o desenvolvimento de uma parte do País que merece
e é tão brasileira como as outras.

Está na hora de o Governo Federal respeitar o
Ceará e o Nordeste - atitude que, infelizmente, não
tem sido tomada.

Durante o discurso do Sr. Moroni Torgan,
o Sr. Inocêncío Oliveira, 1Q Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Antes
de passar a palavra ao próximo inscrito, para regozijo
da nossa Casa, anuncio a presença no plenário do Dr.
Aristides Raimundo Lima, Presidente da Assembléia
Nacional de Cabo Verde;dos Deputados Arlindo Vicen
te Silva, João Baptista Pereira e André Lopes Afonso;
e do Embaixador Luis Dupret. (Palmas.)

Em nome da Câmara dos Deputados, agradeço
a S.Exas. a presença. Sintam-se como se estivessem
em casa.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. LUIZ BITIENCOURT (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, houve tempos em que andar pelas
ruas de nossas cidades sem sobressalto era um hábi
to mais do que normal. Vestir-se com elegância, usar
adereços ou portar uma carteira de documentos não
implicava riscos.

Houve tempos assim. Infelizmente, os dias de
hoje não só não recomendam, mas proíbem a repeti
ção de tão ingênua rotina. A violência está à espreita,
em qualquer esquina, em qualquer horário, sob quais
quer circunstâncias.

O tema reclama urgente atenção por parte das
autoridades constituídas. A proliferação de crimes, o
aumento do desemprego e a desigualdade reforçada
pela injusta pirâmide social misturam-se na catástro
fe em que se transformou a decadente realidade das
metrópoles brasileiras.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), entre 60 países de diversas regiões do mun-

do, o Brasil aparece na segunda colocação quanto à
taxa de mortalidade por agressão, perdendo apenas
para a Colômbia, país que enfrenta a guerra civil há
mais de 3 décadas.

Entre os principais fatores que estimulam o au
mento da violência urbana encontram-se o desemprego,
o subemprego, a exclusão social, a marginalização, a
desestruturação familiar, o incremento do mercado de
drogas e armas, o crime organizado.

De outra parte, a.·ineficiência do Poder Público
também contribui para o recrudescimento da violência.
A debilidade das forças policiais, do sistema penitenci
ário, da infra-estrutura urbana e dos serviços públicos
essenciais desemboca em mais criminal idade, mais
agressões, mais mortes. Em algumas situações, o pró
prio caráter imediatista das políticas públicas adotadas
impressiona pela recorrência, pelo marasmo, pelo vazio
da inoperância. No contexto, a repercussão do pânico
que se está fomentando na sociedade. tende a tomar
proporções desastrosas.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2002, houve aumento genera
lizado do número de mortes causadas pela violência
- incluídos tanto homicídios quanto acidentes de trân
sito -, seja na zona urbana, seja na zona rural. Sobre
a parcela masculina da população a incidência é mais
elevada: são 3 homens para cada mulher mortos em
decorrência da mesma causa violenta. Ainda entre os
homens, em 2002, 16,3% dos óbitos foram causados
pela violência, enquanto, em 1990, o percentual era de
14,2%. Os jovens foram os mais atingidos - 70,67%
do total de mortes, a maior taxa desde 1990.

Sras. e Srs. Deputados, ante esses terríveis da
dos, fazemos veemente apelo pela paz nacional, como
também cobramos medidas eficazes de combate à
violência por parte doS organismos competentes. O
Brasil clama por políticas duradouras e consistentes
de segurança pública.

Para concluir, tomamos como exemplo lamen
tável episódio ocorrido no Estado de.Goiás, onde um
juiz teve a residência invadida por marginais e ficou
refém, junto com seus familiares, por horas, sob a mira
de armas de fogo.

São necessárias firmeza, coragem e determina
ção dos Poderes constituídos para adotar as medidas
punitivas e preventivas adequadas, bem como mobi
lização da própria sociedade civil em prol dos direitos
do cidadão.

Muito obrigado.



v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS

12532 Quinta-feira 25

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PL PUPSL
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PSC
Total de Amapá:5

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PL PUPSL
Humberto Michiles PL PUPSL
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo PT
Eduardo Valverde PT
Hamilton Casara PSB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 4

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PL PUPSL
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 5

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

TOCANTINS

Darci Coelho PP
Derval de Paiva PMDB
Eduardo Gomes PSDB
Maurício Rabelo PL PLlPSL
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
Luciano Leitoa PSB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Bismarck Maia PSDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB·
Rommel Feijó PTB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 17

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Nazareno Ponteies PT
Promotor Afonso Gil PDT
Total de Piauí: 9
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RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
Nélio Dias PP
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Lúcia Braga PT
Philemon Rodrigues PTB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Jorge Gomes PSB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
José Thomaz Nonê PFL
Jurandir Boia PSB
Luiz Dantas PTB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Jackson Barreto PTB
João Fontes S.Part.
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Mal1ins PPS
Coriolano Sales PFL
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PFL

Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
José CÇlrlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PL PUPSL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 24

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PUPSL
Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Carlos Mota PL PUPSL
Carlos Willian PSC
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PL PUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PL PUPSL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mário Heringer PDT
Odair PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
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Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 37

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL PUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PL PUPSL
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira S.Part.
Jair Bolsonaro PTB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Jorge Bittar PT
Juíza Denise Frossard PSDB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio De Janeiro: 25

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP

--~~--- --~~~-- ---~
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Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PFL
Durval Orlato PT
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ildeu Araujo PP
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Paulo Cunha PT
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Oarlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Milton Monti PL PUPSL
Neuton Lima PTB
Professor Irapuan Teixeira PP
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PTB
Teima de Souza PT
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Zarattini PT
Total de São Paulo: 43

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Teté Bezerra PMDB
Thelma de Oliveira PSDB
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 7

Março de 2004
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PL PUPSL
Sergio Caiado PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Murilo lauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André lacharow PP
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PL PUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

AdeJor Vieira PMDB
Edison Andrino PMDB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
lonta PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Luis Carlos Heinze PP
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Tarcisio limmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 314
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Pre
sidente.

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) 
Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 254-C, DE 2000

(Do Senado Federal)

Votação, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 254-8,
de 2000, que altera o artigo 42 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
prorrogando, por dez anos, a aplicação, por
parte da União, de percentuais mínimos do
total dos recursos destinados à irrigação
nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação, em segundo turno, a Proposta de Emenda à
Constituição nº 254, de 2000:

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
E DO SENADO FEDERAL, nos termos do art. 60 da
Constituição federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:
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Art. 1º. O caput do art. 42 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 42. Durante vinte e cinco anos, a
União aplicará, dos recursos destinados à ir
rigação:" (NR)

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

O SR. MORONITORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, conforme já
dissemos anteriormente, somos favoráveis à PECo Só
queremos alertar o Governo para o fato de que ela,
por si só, é fundamental para o desenvolvimento do
Centro-Oeste e do Nordeste. Esperamos que a letra
da lei se transforme em obras.

O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB-GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
trata-se de prorrogação do prazo para projetos de irri
gação nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste.

Portanto, o encaminhamento do PSDB é favo
rável.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista não
pode deixar de votar a favor dessa PEC, tendo em vista
a necessidade de continuarem os investimentos numa
área tão importante tanto no Centro-Oeste quanto no
Nordeste brasileiro.

O PP vota "sim".
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT considera
essa medida é muito importante. Os recursos devem
chegar para irrigação das Regiões Centro-Oeste e
Nordeste.

O PDT vota "sim".
O SR. CABO JÚLIO (PSC-MG. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSC votará
"sim".

Quero apenas dizer que aguardo ansiosamente
a oportunidade de falar para mostrar ao Congresso as
peripécias do Governador de Minas junto à PM.

O SR. JORGE GOMES (PSB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em função
da relevância dessa PEC, o PSB vota "sim".

O SR. ALBERTO FRAGA (PTB-DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB en
tende quea PEC é de grande importância para o País
e evidentemente vota "sim".

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
também sugere o voto "sim" de sua bancada.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no dia 22 de
março comemora"se o Dia Mundial da Água. Essa PEC
trata exatamente do uso racional da água para gerar
riqueza, distribuição de renda e desenvolvimento.

O PT vota "sim". Entendemos que a iniciativa
é extremamente importante para nossa região, que
há muito tempo debate essa questão. Felizmente, o
consenso na Casa leva à aprovação de importante
iniciativa legislativa.

O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pela
ordem. Sern revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela
importância dessa PEC - sou da Região Norte, tão
sofrida quanto a Região Nordeste -, o PL e o PSL
votam "sim".

O SR. DELEY (PV-RJ. Pela ordem. Sem revi
são do oradór.) - Sr. Presidente, o PV está feliz por
participar desta decisão unânime do Congresso Na
cional e vota "sim", pelo desenvolvimento da Região
Centro-Oeste.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa que todos os inscritos vão falar,
porque entre uma e outra votação continuará dando a
palavra aos Srs. Parlamentares.

Peço aos Srs. Deputados que compareçam ao
plenário para que sejam votadas as 3 PECs até as
14h, a fim de que possamos resolver definitivamente
problemas fundamentais para a vida do País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelq. sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. MANATO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tive conhecimento, na última semana, de
que o Governo Federal está disposto a liberar cerca
de 200 milhões de reais para o transporte escolar da
rede pública.

Essa verba está contida nos 306 milhões de reais
do salário-educação, que deixarão de ser distribuídos
neste ano entre os Estados e Municípios.

Realmente devemos louvar tal atitude, pois sa
bemos das dificuldades que os estudantes da rede
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pública têm em se deslocar de suas residências para
as instituições de ensino, o que muitas vezes gera
evasão escolar e contribui sobremaneira para o sub
desenvolvimento do nosso País.

Todo cálculo dos repasses deverá levar em con
sideração os estudantes portadores de deficiências,
de educação infantil e de classes de jovens e adultos,
totalizando aproximadamente 3,2 milhões de benefi
ciados.

Com esses números, o total de aplicação chega
na casa dos 240 milhões de reais, o que torna o projeto
inviável em parte, pois o Fundo Nacional de Desenvol
vimento da Educação tinha previsto no orçamento ape
nas 40 milhões de reaispara o transporte escolar.

Entretanto, Sr. Presidente, acredito que, com o
mínimo de esforço da equipe econômica do Presiden
te Lula, os recursos necessários para transportar os
estudantes para as instituições de ensino serão devi
damente aplicados. Afinal de contas, para pensarmos
em um país melhor num futuro não muito distante, te
mos de começar investindo·na educação.

Gomo educar, se não temos sequer condições
necessárias de levar nossas crianças e jovens para
as escolas?

Épor isso que estarei sempre acompanhando os
investimentos e as ações direcionadas para a área de
educação, pois uma população devidamente educada
contrai menos doenças, tem menos envolvimentos com
drogas e armas, assim cOrnO a.quela com mais chances
de ser inserida no mercado de trabalho.

Não.tenho a menor dúvida que o Presidente Lula.
corrobora com minhas palavras. Portanto, não medirá
esforçospara que principalmente as crianças tenham
as devidas oportunidades educacionais, que se refle
tirão m<;lis adiante, quando.elas já forem jovens, com
consciência e opiniões formadas graças às ações de
incentivo à educação.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no início

do mês demarço o Presidente Lula anunciou o pacote
de estímulo à construção civil, pretendendo criar con
diçõesde empregar 1,4 milhão de trabalhadores.

Fico contente em saber que medidas concretas
começam a .ser tomadas para reduzir não só o desem
prego que assola o País, mas também o enorme déficit
habitacionalque existe.

A escolha do setor da construção civil, por par
te do Presidente Lula, não se deu por acaso, pois se
trata de ramo de atividade particularmente generoso
no que diz respeito à capacidade de gerar postos de
trabalho.

Apenas a título de esclarecimento, somente uma
das ações governamentais resultará no aumento de

1,6 bilhão de reais em recursos para o financiamento
imobiliário em 2004.

Volto a afirmar, Sr. Presidente, que tais medidas
são de suma importância para o Brasil, ainda mais
porque no ano de 2003 o referido setor registrou que
da no PIB, de 8,6%.

Outra medida tomada pelo Presidente diz res
peito à redução da remuneração dos bancos que pre
ferirem não investir seus recursos em financiamento
imobiliário, pois dessa forma os investidores pensarão
em investir na cadeia produtiva, gerando frutos não só
para si, mas para o País como um todo.

Espero, acima de tudo, que os agentes financei
ros, investidores e mutuários possam ter mais tran
qüilidade para tratar da questão,. trazendo novas dis
cussões à tona e buscando sempre um entendimento
que vá em direção dos anseios da população e tam
bém daqueles que estão investindo no setor, através
do capital direto.

Estudos reCentes da Fundação Getúlio Vargas
indicam que, para cada 1 milhão de reais investido
na construção civil, 65 empregos são criados, o que
nos desafia ainda mais a criar condições necessárias
para que o setor possa evoluir de forma consistente
nos próximos anos.

Devemos aproveitar a oportunidade para tentar
amenizar 2 gravíssimos problemas da atualidade, que
são o desemprego e o déficit habitacional, pois o tra
balho maciço na construção civil renderá não só novas
unidades habitacionais, como também novos postos
de trabalho, para que o setor continue prosperando e
registrando números cada vez. mais animadores contra
a falta de emprego.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDRO MABEL- Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL-GO. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a PEG que estamos votando em
segundo turno já tramitou na Câmara e no Senado.
Ela é muito importante para o Centro-Oeste e para os
Estados irmãos do Nordeste e do Norte. A irrigação é
fundamental para o povoamento de certas regiões e
o desenvolvimento de regiões mais áridas.

A PEG foi elaborada na Constituição de 1988 e
vence agora. Mas ainda não foram resolvidos todos os
problemas. Não se conseguiu aplicar os recursos ne
cessários ao longo do tempo. Por isso, o Centro-Oeste
solicita às Deputadas e aos Deputados que nos ajudem
a aprová-Ia neste segundo turno, a fim de que nossos
irmãos continuem crescendo e se desenvolvendo.
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Assim, o Centro-Oeste, apesar de suas dificul
dades, estará ajudando o Brasil a crescer, a exportar
e a se desenvolver. Com a ajuda de todos e do Brasil,
vamos construir ainda mais.

Obrigado.
O SR. MILTON CARDIAS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MILTON CARDIAS (PTB-RS. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tenho participado ativamente
de muitas atividades pelo interior do meu Estado, o
Rio Grande do Sul. Sou testemunha do empenho que
muitas classes organizadas, entidades representati
vas dos mais diversos segmentos da nossa socieda
de, têm feito em prol de melhor qualidade de vida. da
nossa população.

Recentemente, no último dia 19 de março, estive
na inauguração do Centro Social Beneficente Pró-Me
nor e Idoso Carente, na cidade de Teotônia. Trata-se de
iniciativa desse Município em conjunto com os vizinhos
Wesfália, Poço das Antas, Paverama e Imigrante.

O projeto, nobres pares, visa atender crianças,
mulheres e idosos vítimas de violência e maus-tratos,
garantindo-lhes todo acompanhamento espiritual e
médico necessário, desde que encaminhados pelo
Poder Judiciário, como Ministério Público, Promotorias,
Conselhos Tutelares e Delegacias.

Na solenidade de inauguração, Sr. Presidente,
muitas autoridades regionais fizeram-se presentes.

Entre elas, gostaria de destacar: Pro Ubiratan Ba
tista Job, Presidente da CIEPADERGS - Convenção
das Igrejas e Pastores Evangélicos do Estado do Rio
Grande do Sul; Pro Adalberto dos Santos Dutra, 1º Se
cretário da Convenção; Pro Carlos Azeredo, de Arroio
do Meio; Pro Valdemar de Oliveira, de Porto Alegre; Pro
Acácio Frick, de São Leopoldo; Pro Paulo Menezes,
de Capela de Santana; Pro Vilibaldo Godoi, de Carlos
Barbosa; Pro Aldino Krieger, de Lageado; Pr. Claudi
no Benk e Ev. Ledir Conceição, de Teotônia; Pb. lsac
Gomes de Oliveira, Chefe de Gabinete do Prefeito de
São Leopoldo; Vereador Larry Airton Vogel, Presidente
do PTB de Teotônia; Profa. Marilei Vogel, de Teotônia;
Juíza Rosane Bem da Costa, de Teotônia; Promotor de
Justiça André Prediger, de Teotônia; Ricardo Brõnstrup,
mui digno Prefeito Municipal de Teotônia.

O Centro Social, que deverá prestar atendimento
a partir do início do mês de abril de 2004, pretende,
ainda, dar alimentação diária e distribuição de ces
tas básicas e outros donativos recebidos a todas as
pessoas carentes dos Municípios participantes desse
ambicioso projeto.

Faço este registro, Sr. Presidente, tanto pelo alcan
ce social que o projeto apresenta quanto pela grandeza
da sua iniciativa, que considero um exemplo que deve
ser seguido por outros Executivos Municipais.

O apoio de todas as entidades envolvidas no pro
jeto, como a Igreja Evangélica Assembléia de Deus de
Teotônia, a quem caberá a administração desse em
preendimento, através do Sr. Ismael Benk, demonstra
que o interesse maior da sociedade e principalmente
das nossas co-irmãs evangélicas é o bem comum da
nossa comunidade.

Quero registrar ainda a minha presença na festa
de inauguração do novo templo da Assembléia de Deus
na cidade de Giruá, que tem como responsável o Pastor
João Pinheiro dos Santos, cuja jurisdição pertence ao
campo de Santo Ângelo, presidido pelo nobre Pastor
João Soares Dornelles. Estiveram presentes também
lideranças religiosas e autoridades regionais, como o
Prefeito Municipal de Giruá, o Presidente da Câmara,
a representação da Brigada Militar, entre outros.

Muito obrigado a todos. E que Deus, em Cristo
Jesus, continue nos abençoando.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência determina, neste instante, a suspensão
de todos os trabalhos das Comissões Permanentes. A
Ordem do Dia já se iniciou. Portanto, qualquer decisão
tomada nas Comissões será considerada nula.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem - não
em relação a este item, mas ao item 3 da pauta de
hoje, que trata da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 228-A.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a Proposta de Emenda à Constituição nº 228-A vem a
este plenário para ser apreciada alterando apenas o in
ciso 111 do art. 159. Na verdade, a Proposta de Emenda
à Constituição nº 228 corresponde à PEC paralela da
reforma tributária. São vários artigos e 100 emendas
foram apresentadas.

Da forma como estamos votando o relatório, todo
o trabalho será prejudicado. A Mesa deveria receber
esse substitutivo da Comissão e renumerá-Io para
permitir a continuidade da discussão do conjunto da
PEC nº 228.

Há várias matérias relativas à PEC nº 228. Se
aprovado o relatóriO substitutivo do Relator Virgílio Gui
marães, ficará preservado apenas o inciso 111 do art.
159.Tudo aquilo que estava contido na chamada PEC
paralela da reforma tributária, fruto de grande acordo,
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estará sendo jogado no lixo, porque estaremos apro
vando o inciso 111 do art. 159.

Então, solicito à Mesa que pegue o avulso e
verifique quantas matérias estão contidas na PEC
nQ 228. São 100 emendas. Os Parlamentares que as
apresentaram tiveram o apoio de 171 Srs. Parlamen
tares. Tudo será jogado no lixo por apenas um inciso
de um artígo?

Essa é a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência vai examinar a questão de ordem de V.Exa.
como sendo procedente e lhe dará uma resposta ain
da nesta sessão.

O SR. HENRIQUE AFONSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, alerto
esta Casa para a necessidade de se estabelecer uma
estratégia consistente na defesa de nossa biodiversi
dade, especialmente na Amazônia.

Vou ser bem objetivo e apresentar 3 estratégias,
com as quais este Congresso poderá colaborar para
proteger as riquezas da nossa biodiversidade e prin
cipalmente 0$ conhecimentos tradicionais.

Primeiro, são necessários esforços e empenho
do Governo para fazer valer a salvaguarda de nosso
material genético e dos conhecimentos tradicionais
junto a organismos internacionais ou fóruns interna
cionaisque tenham poderes deliberativos. A segunda
estratégia é a aprovação do projeto de lei que regu
lamenta o acesso aos nossos recursos genéticos e a
proteção dos nossos conhecimentos tradicionais. Por
último, há necessidade de desconcentração dos recur
sos destinados·à pesquisa e ao desenvolvimento de
nossas tecnologias, que precisam ser mais aplicadas
na Amazônia,. a fim de que possamos ter a nossa bio
divers'!dade, as nossas florestas e as nossas plantas
medicinais devidamente protegidas, principalmente
por um projeto de lei.

O Congresso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, pode acelerar a vinda de um projeto de lei que
vise regulamentar· o acesso ao nosso material gené
tico eao conhecimento das nossas populações tra
dicionais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência pede aos Srs. Parlamentares que venham
ao plenário e aqui permaneçam, pois, logo após, vo
taremosmais duas PECs, para que possamos, às
14h, dar início à nossa sessão ordinária da Câmara
dos Deputados.

O SR. JAMIL MURAD - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
Y.Exa. a palavra.

O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
do PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência pede aos Srs. Parlamentares que com
pareçam ao plenário e nele permaneçam.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Depur
tados, quero registrar, nesta sessão extraordinária da
Casa, mais uma tragédia da natureza, que ocorre na
Capital do Estado do Acre, Rio Branco. O Igarapé São
Francisco, que corta aquela cidade de ponta a ponta,
desde o dia de ontem está a transbordar, atingindo 15
bairros e mais de 2 mil pessoas.

Os jornais de hoje publicam que, segundo o
Comandante do Corpo de Bombeiros, Irineu Cunha,
o transbordamento se deu por conta. de concentração
pluviométrica nas cabeceiras do Igarapé. Ele disse
ainda que a situação é atfpica, que a única enchente
causada por esse igarapé se deu em 1997, mas em
proporções menores. Daquela vez, vários fatores con
tribuíram, inclusive o nível do Rio Acre, que se apresen
tava bastante alto, Destavez a enchente pegou todos
de surpresa, pois até o rio está relativamente baixo.

Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, quero, da
tribuna desta Casa, manifestar a minha solidariedade
à população de Rio Branco, o meu apoio aos morado
res dos 15 bairros que foram. alagados. Espero que a
Prefeitura de Rio Branco, o Governo do Estado do Acre
e o Governo Federal socorram todas essas famílias,
neste momento difícil que estão atravessando.

Era essa a minha comunicação, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Y.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, em
1999, o Banco Central do Brasil remeteu a um banco
estrangeiro em torno de 800 milhões de dólares. Nesse
mesmo dia esse banco retornou os recursos ao Bra
sil para comprar títulos do Governo. Até então, nada
de mais, mas a taxa de juros pratica.da no exterior era
de, no máximo, 2% ao ano e a taxa de juros que esse
banco estrangeiro ganharia com a compra desses tf
tulos seria em torno de 14% ao ano.
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Faço uma pergunta: quem ganhou com essa di
ferença de taxa de juros? Obviamente, o banco estran
geiro, que recebeu esse recurso do Banco Central do
Brasil e o aplicou no mercado de títulos deste País.

Qualquer cabotino ou despreparado poderia apon
tar algumas ilações. Os responsáveis por essa ope
ração, evidentemente, são o Diretor da área externa
do Banco Central, o Presidente do Banco Central, o
Ministro da Fazenda e, indo mais além, o Presidente
da República. É o mesmo procedimento adotado hoje
pela Oposição, em relação ao caso Waldomiro Diniz
- alguém do segundo escalão cometeu algo reprovável
e querem culpar o Ministro da Casa Civil.

Sr. Presidente, essas informações são facilmente
visíveis no relatório, nos dados que a CPI do BANES
TADO vem apurando e em artigos divulgados pela
imprensa.

Companheiras e companheiros Deputados, mem
bros da Oposição que utilizam esta tribuna para atacar
duramente o Governo Lula, olhem para o passado. Es
sas ilações de VExas. poderão ser utilizadas contra
os senhores mesmos, se porventura nós, da Situação,
passarmos um pente fino em todas as operações do
Banco Central, principalmente nas de evasão de divi
sas, que o Banco deixou ocorrer de 1996 a 2002.

Levantei essa situação porque ela é grave. Mais
de 800 milhões de dólares foram aplicados num ban
co estrangeiro, que os aplicou em títulos do Governo,
ganhando uma fábula - mais de 30 milhões de dólares
- numa só operação.

Comentou-se, à época, que essa operação teve
o objetivo de salvar um banco nacional que estava que
brando. Era o risco sistêmico, como diziam na época,
mas na verdade isso bem poderia ser utilizado, se
fizermos ilações, para financiar caixa de campanha
eleitoral da atual Oposição, que na época era Situação
e tinha o controle sobre o Banco Central.

Devemos ter muito cuidado. Aqui está o Deputado
Alberto Goldman, que sempre faz ilações semelhantes
a essa. Também podemos fazer a mesma coisa.

O SR. DR. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP-AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que
V Exa. pedisse às Comissões que encerrassem os seus
trabalhos, para que possamos proceder à votação na
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa aos Deputados nordestinos que
não há outra PEC para melhorar a participação do
Nordeste em relação a essa proposta que estabele-

ce um percentual para a irrigação, durante 10 anos.
Quem votar "não" corre o risco de prejudicar aquela
região, porque nesta Legislatura não se podeapre
sentar outra PECo

Muitos está votando contra, achando que háuma
proposta melhor. Não há! Isso é sonho, é ilusão. O Nor
deste não pode comprar nem vender ilusões. Quem
votar "não" assumirá a responsabilidade de derrotar
essa proposta, que é fundamental para a irrigação do
Nordeste.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a revista Veja, edição da semana
passada, publicou nota em que afirma que a gestão do
Ministro Waldir Pires na Corregedoria-Geral da União
estaria sendo investigada - a matéria traz inclusive
uma foto do Ministro.

Esclareço que as denúncias objeto do pedido
de apuração de irregularidades no órgão de controle
interno do Governo Federal não se referem à gestão
do Ministro Waldir Pires, mas da Ministra Anadyr Fi
gueiredo, do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Portanto, não paira sobre a gestão do Ministro Wal
dir Pires qualquer suspeita ou nenhuma apuração de
fatos, mas alguns desavisados ou pessoas de má-fé
querem se utilizar dessa informação para colocar o
Ministro Waldir Pires na defensiva.

O Senador César Borges, do PFL da Bahia, foi à
tribuna dizer que a Corregedoria-Geral da União está
perseguindo Prefeitos do PFL na Bahia ao investigar
práticas de irregularidade em suas administrações. Es
tranhei muito, porque o Senador da República César
Borges deveria ter ido à tribuna elogiar o trabalho da
Corregedoria, sob o comando do Ministro Waldir Pi
res, que deu outro rumo ao controle externo em nosso
País. Todos os meses, são sorteados 50 Municípios,
aos quais é destinada uma força4arefa que, de forma
isenta, apura irregularidades, e a Corregedoria solicita
providências para punir os maus gestores.

O SenadorCésar Borges deveria ir à tribuna elo
giar o trabalho da Controladoria e denunciar, como es
tamos fazendo, o fato de que mais de 150 Prefeituras
no Estado da Bahia foram investigadas. Irregularida
des foram apontadas, como o desvio de recursos do
FUNDEF, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.
É preciso acabar com essa vergonha na Bahia. Esse
mesmo Senador, que, neste momento, é pré-candidato
à Prefeitura de Salvador, deveria estar empunhando a
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bandeira da moralidade em vez de ficar defendendo
Prefeitos que desviam recursos públicos do FUNDEF.
S.Exª.não deveria assumir o papel de protetor d13sses
Prefeitos.

Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado meu
repúdio a essa tentativa de manipulação de envolvi
mento do Ministro Waldir Pires, que está fazendo um
trabalho elogiável à frente da Gontroladoria da União. É
lamentável que o Senador César Borges utilize a tribu
na do Senado Federal para assacar contra a honra de
um homem honesto eprotestar contra a investigação
dessas Prefeituras. E,· mais ainda, lamento o fato de
que S.EXª.não tenha feito coro com os Parlamentares
do Congresso Nacional, que condenaram, da tribuna,
o desvio de recursos do FUNDEF e os maus gestores,
que aplicam maios recursos públicos do nosso País.

Era o que tinhaa dizer.
O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. B. SÁ (PPS-PI. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO

- Sr. Presidente, o Deputado Murilo Zauith está me con
cedendo a oportunidade de falar no lugar dele. Gostaria
de perguntar a V.Exa.se isso é possível.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É
possível. V Exa. dispõe de 3 minutos.

OSR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, causa-me perplexidade o fato de o Depu
tado Nelson Pellegrino vir a este plenário, com argu
mentos pequenos, refutar um protesto feito pelo Se
nador César Borges.

O Senador tem dito que o Ministro Controlador
Geral da União, Sr. Waldir Pires, não tem autoridade
moralpara sustentar eSse prQgrama de transparência.
Afinal de contas,faltam critérios nas escolhas das Pre
feituras. Qualquer denúncia levada à Controladoria"Ge
ral da União, PQr menos fundamentada que seja, contra
Prefeituras do PFL, objetiva imediatamente investiga
ções. Contudo, denúncias feitas contra as Prefeituras
do PT, como as de JUéilzeiro, Alagoinha e ltabuna, não
ensejam nenhuma providência porparte da Controla
doria-Geral da União..Há dois pesos e duas medidas.
As Prefeituras do PFLdevemser investigadas, até
porque os PrefeitQs são sérios e honestos. Não somos
contrários a. isso,mas queremos que o Controlador
Geral.·daUnião investigue tambem as Prefeituras do
PT, que não estão sendo. investigadas, embora sérias
denúncias pairem sobre elas.

O Senador César Borges protestou também con
tra os termos utilizados pelo Sr. Waldir Pires, que devia
estar preocupado em esclarecer ao País os escânda
los que envolvem o Palácio do Planalto, relacionados
ao caso Waldomiro Diniz. Nenhuma providência foi
tomada. No País de quem rouba, mas faz, Waldomi
ro Diniz representa pouco. Ora, é um absurdo e ina
ceitável o Controlador da União tomar uma. posição
como essa.

Como pode o PT falar de moralidade e de ética,
se antes defendia as CPls, mas agora é contrário a
elas?

Somos coerentes e. estamos tranqüilos, mas o
Deputado Nelson Pellegrino teria de justificarpor que
não assinou a CPI para apurar as denúncias contra
o Sr. Waldomiro Diniz e por que o Sr. Ministro Waldir
Pires não tomou providências para·investigar os atos
de corrupção do Governo Federal, que está preocu
pado exclusivamente em perseguiras Prefeituras do
PFL. O Senador César Borges, como representante
daquele Estado, tem autoridade moral para ir à tribuna
do Senado da República e protestar.

Não se trata de não querermosque asPrefeituras
do PFL sejam investigadas; queremos que as Prefeitu
ras do PT sejam investigadas e que os atos de imorali
dade sejam punidos. Queremos tratamento equânime
por parte da Controladoria-Geral da União.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordern.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
saber em nome de quem o Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto usou a palavra.• Eu a usei no horário
normal de inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
Deputado Antônio Magalhães Neto usou a palavra no
lugar doDeputado Murilo Zauith, que cedeu a S.Exª.
os 3 minutos a que tinha direito.

O SR. NELSON PELLEGRINO - O Deputado
MuriloZauith.cedeu o espaço a S.Exa.?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim,
cedeu o espaço a S.Exa., pois não vai usá-lo.

O SR. NELSON PELLEGRINO- Sr. Presidente,
considero lamentável que o Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto use da tribuna para assacar contra
a honra do Ministro Waldir Pires. O Deputado Antô
nio Carlos Magalhães Neto só fez confirmar minhas
ponderações no sentido de que não querem que as
Prefeituras do PFL sejam investigadas. Contudo, elas
serão investigadas, por meio de sorteio. Não tememos,
podem investigar as Prefeituras dQ PT. Entretanto, as
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Prefeituras do PFL serão investigadas, sem nenhum
problema.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, também desejo saber em que horário o
Deputado Nelson Pellegrino está falando. Não consi
go entender por que S. Exª.está falando e que horário
lhe foi concedido.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ex
terno novamente minha preocupação com o facínora
Washington Luís Alexandre, que assassinou uma pro
fessora na escola - espancou-a e ateou-lhe fogo até
a morte -, no Bairro São Paulo, em Belo Horizonte.
Agora ele está no HPS daquela cidade.

Outro assunto que trago à tribuna, Sr. Presiden
te, é sobre a Marinha brasileira. Quando a pessoa faz
exame para navegar em alto-mar, é exigido apenas
o exame teórico para conseguir a Carteira de Arrais
Amador, não é feito sequer exame prático. A pessoa
não sabe nem como estacionar o barco - não importa
se é um iate, ou um barco de 28 pés ou 32 pés.

Por isso, Sr. Presidente, estou dando entrada em
projeto que trata deste assunto, porque considero um
absurdo ser exigido como requisito apenas uma aula
prática para poder navegar no Brasil.

O SR. CARLOS SOUZA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pela or
dem. Sem reyisão do orador.) - Sr. Presidente, permita
me fazer um apelo ao Governo Federal, precisamente
ao Presidente Nacional da Caixa Econômica Federal,
Sr. Jorge Mattoso, sobre a forma humilhante como es
tão sendo distribuídos os cartões do Programa Bolsa
Família na cidade de Manaus.

Pela segunda vez, a Caixa Econômica está dis
tribuindo os cartões de modo pouco inteligente, ocasio
nando uma fila com mais de 7 mil pessoas, composta
por pobres e humildes, senhoras idosas, gestantes,
que dormem nas calçadas, sendo que já tinham se
cadastrado naquela instituição. Estamos em pleno sé
culoXXI! Não há necessidade disso.

Portanto, reitero meu apelo ao Sr. Jorge Matto
so, a fim de que reveja essa situação, e a distribuição
desses cartões sejam feita por meio dos Correios, já
que hoje, finalmente, estamos vivendo a era da infor
mática.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela
ordem Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, faço
convite que reputo da máxima importância a todos os
Parlamentares. Amanhã, às 10h, esta Câmara dos
Deputados realizará sessão solene em comemora
ção ao transcurso de 40 anos de trabalho social com
idosos do SESC de São Paulo. Eles foram, portanto,
os pioneiros.

Como o SESC tem desempenhado relevante
trabalho cultural em todas as comunidades do Brasil, é
muito importante o comparecimento do maior número
possível de Deputados a essa homenagem.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V EXa. que faça um apelo não só aos Parlamentares
das Regiões Centro-Oeste e Nordeste, como também
aos do PMDB, a fim de que acorram ao plenário, pois
está em votação a PEC nº 254, de grande importância
para as duas regiões.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares,
para que acorram ao plenário e aqui permaneçam.

Já atingimos o quorum de 310, mas não vamos
correr riscos. Vamos aguardar 320 ou 330 no painel,
pois algum Deputado pode se enganar.

Informo ainda que haverá votação, em segundo
turno, e outra PEC para ser votada antes das 14h.

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, amanhã, dia 25 de março, o Pará vai
comemorar o transcurso dos 133 anos de fundação
de sua mais importante biblioteca pública, a Bibliote
ca Arthur Viana, fundada oficialmente em 25 de mar
ço de 1871.



Março de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12543

Há mais de um século, essa biblioteca vem pres~

tando relevantes serviços à sociedade paraense, e o
atendimento vem evoluindo, progressivamente, tanto
em quantidade quanto em qualidade. Está entre as
quatro maiores bibliotecas públicas do Brasil e conta
com um acervo de aproximadamente 350 mil volumes
em diversos suportes de informação.

Atualmente, a Biblioteca Arthur Viana atende a
cerca de 3 mil usuários por dia, em busca de consulta
de obras, pesquisa escolar, empréstimo domiciliar de
títulos literários, visitas monitoradas, atividades lúdico
culturais, acesso às seções especiais de Braille, obras
raras, Gibiteca, recursos especiais, como fitas cassete,
vídeos, discos de vinil e COs, e inserção em projetos de
incentivo à leitura, como o Gibi na Escola, A Biblioteca
vai à Escola e o Projeto de Incentivo à Leitura.

Estudo realizado pela Profª Vanda Angélica da
Cunha, intitulado A Biblioteca Pública no Cenário da
Sociedade da Informação, apresenta-nos os seguin
tes dados:

"A biblioteca pública tem como funções básicas:
educação, informação, cultura e lazer.

Na década de 80, predominou a função educati
va com 86,3%, que na época acumulava suas funções
e das bibliotecas escolares, numa tentativa de cobrir
uma lacuna existente. Em segundo lugar, com 68, 1%
é apontada a função cultural, essência de sua finali
dade, e somente em terceiro lugar aparece a função
informacional com 45,4% refletindo a realidade do
momento.

O panorama hoje, no Brasil, situação comparti
lhada por outros países da América Latina, ainda per
manece com a predominância na função educação,
por força das mesmas razões citadas.

De guardiã do saber registrado, seu primeiro
papel na sociedade, ao apoio à educação formal, ao
desenvolvimento cultural da sociedade e ao estímulo
da convivência, a biblioteca pública incorpora as mo
dernas tecnologias de informação e de comunicações
e prossegue em contínua transformação, refletindo as
mudanças experimentadas pela sociedade.

No Brasil, com diversidade de identidades cultu
rais, variadas demandas de informação, e a constrange
dora realidade dos excluídos do acesso à informação,
identificar as funções da biblioteca pública deve signi
ficar não o simples atrelamento a caracterizações. É
fundamental que se conheça a ecologia social em que
se insere a biblioteca pública para que sejam criados
produtos eserviços que atendam à dona de casa, aos
idosos, às comunidades da periferia das cidades, ao
trabalhador de longas jornadas que dispõe de horários
reduzidos para a leitura, a informação, o lazer. Enfim,
que atue como uma verdadeira universidade popular,

atendendo, a partir do local onde fisicamente se situa,
a uma segmentação de público de sua comunidade".

Nesse sentido, não poderíamos deixar de ho
menagear a Biblioteca Arthur Viana pelo transcurso de
seus 133 anos, considerando. o papel social que essa
importante instituição vem desempenhando ao longo
de sua trajetória, compartilhando com a sociedade pa
raense os princípios basilares de sua função pública,
calcados na educação, informação, cultura e lazer.

Num país como o Brasil, onde a falta de aces
so à informação atinge grande parcela da população,
não há como prescindir dos serviços prestados pelas
bibliotecas públicas,. sem as quais milhares de pes
soas jamais teriam oportunidade de entender ou de
pelo menos ter noção de seus direitos e deveres,.pois
o acesso à informação, nos tempos atuais, significa
investir na redução das desigualdades sociais e das
formas de dominação social, política, econômica e cul
tural prevalecentes ao longo da nossa história.

O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Tem
V.Exa. a palavra.

OSR. FRANCISCOTURRA (PP-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estamos vi
vendo no Brasil momento extremamente complicado
de estiagem na Região Sul e de excesso de chuva na
Região Centro-Oeste, o que prejudica nossa lavoura.
Dados estatísticos mostram que o setor leiteiro, que
já levou uma porretada com á falência da Parmalat,
vive as conseqüências dessaestiagem, perdendo, em
média, 22% da sua produção. O País vinha se recu
perando, conseguindo auto-'suficiência e ostentando
padrões de modernidade, mas agora estamosenfren
tando duríssima crise.

Por isso, apelamos para os Srs. Ministros da Cul
tura e da Integração Nacional no sentido de que exa
minem medidas de socorro e de apoio ao setor leiteiro,
para que efetivamente o Brasil não perca toda sua bo
nita caminhada, que proporcionou a elevação de sua
produção, transformando-o em auto-suficiente, com a
possibilidade de ser exportador de .lácteos.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. eSrs. Depu
tados. Oprimeiro trimestre de 2004 está chegando ao
fim e não se vêem sinais verdadeiros de que o Brasil
está retomando a rota da prosperidade. Desde o início
do Governo Lula posicionei-mecomo um Deputado de
oposição, mas sempre disposto a colaborar nas ações
favoráveis ao desenvolvimento nacional.

Minhas diferenças fundamentais com o PT po
dem ser resumidas em uma questãofundamental: sou
um ferrenho partidário da descentralização do poder,
priorizando o maior grau de autonomia dos indivíduos,
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empresas e pequenas comunidades. O modelo atual
de gestão busca concentrar a autoridade em um grupo
muito reduzido de pessoas que habitam os gabinetes
da Esplanada dos Ministérios em Brasília. O resultado
dessa situação é o óbvio: o setor público brasileiro nunca
esteve tão emperrado na execução de suas ações.

Não é à toa a inconformidade dos Ministros Rober
to Rodrigues, da Agricultura, e Luiz Fernando Furlan,
do Desenvolvimento. As duas Pastas justificam o seu
trabalho na medida em que os resultados da atividade
econômica são positivos, ou pelo menos promissores.
Não há como negar que a situação atual não está dei
xando margempara uma quantidade razoável de boas
notícias. A greve dos fiscais agrícolas, o sucateamento
da infra-estrutura de responsabilidade federal, a falta
de agilidade na execução de programas de fomento,
dentre outros aspectos, estão fazendo com que o nosso
Brasil esteja engatando a marcha à ré no desenvolvi
mento socioeconômico.

É certa que essas são questões de cunho con
juntural, mas exemplificam bem a incapacidadedo Exe
cutivo Federal em lidar com questões corriqueiras do
dia-a-dia da administração pública. Evidentemente, o
atual tipo de postura caracterizado por muitas palavras
e poucas ações, além da concentração da renda nacio
nal nos cofres públicos acabam por gerar indicadores
objetivos que nenhum de nós gostaria de ver.

Por exemplo, de acordo com o Banco Central,
a produtividade da indústria nacional caiu 0,7% nos
últimos três anos. Isto significa que simplesmente a
conjugação de máquinas e trabalhadores está gerando
menos mercadoria por hora trabalhadado que no final
do século passado. O nome próprio para esta situação
é sucateamento.

Outra informação que retrata de maneira fiel o
contexto do desânimo e da estagnação brasileira é um
dado aferido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário. De acordo com a entidade, a contribuição
fiscal e parafiscal do rendimento do assalariado brasi
leiro alcançou no ano passado o patamar recorde de
47,71 % da sua renda. Simplificando, isso quer dizer
que, em média, se um trabalhador tem o salário de
R$1. R$477,1 Osão revertidos em tributos, sobrando,
na verdade, apenas R$522,90 para o consumo próprio.
Em termos mundiais, tal só é superada pela Dinamar
ca, cujo padrão de serviço público é um paradigma
global, enquanto nós, no Brasil, ficamos com o no uso
de verbas oriundas da população. Por esse e outros
motivos, considero 100% infeliz a proposta do Ministro
de aumentar ainda mais a alíquota do INSS para os tra
balhadores e empresas É verdade, há quem justifique
da necessidade de arrecadar mais para fazer frente ao
pagamento dos juros da dívida pública. Mas esperem

um pouco: nos últimos doze meses, a SELlC caiu mais
de dez pontos percentuais. Com isto, me parece óbvio
que o custo de rolagem dos papéis federais tenham ca
ído sensivelmente, gerando uma margem segura para
se reduzir impostos. É claro que não é isso o que está
acontecendo. A arrecadação 'tederal continua a crescer
enquanto pessoas, empresas, Municípios e Estados
caminham cada vez mais intensamente rumo a uma
situação falimentar.

Já passou da hora de pararmos de tratar o Esta
do brasileiro com um espetáculo de teatro, onde o jogo
de palavras se desconecta do dia-a-dia da realidade.
A hora é de procurar encarar a verdade de frente e
mudar. Mudar muito.

O SR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli
cito a V. Exa. que autorize o registro nos Anais da Casa
de excelente artigo de autoria da jornalista Andréia
Lopes, publicado hoje no jornal A Gazeta, em que ela
faz um resumo do brutal assassinato, em praça públi
ca, do Juiz Alexandre Martins de Castro, e que hoje
completa um ano.

Em 1 ano de investigação, 4 delegados atuaram
no caso. Quando num processo de investigação co
meça a haver muita troca de delegados, só há duas
conclusões: ou o delegado é incompetente ou sabido
demais, sendo assim, é afastado do caso para não
chegar ao mandante do crime.

Portanto, a sociedade capixaba pede ao Secretá
rio de Segurança Pública do Estado que sejam inten
sificadas as investigações e não seja mais alterado o
quadro de delegados que trabalham no processo de
investigação.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR

Praça Oito
Andréia Lopes

Um ano depois

Há exatamente um ano, o Espírito Santo ficou de
luto e chorou pelo assassinato do Juiz Alexandre Mar
tins de Castro Filho Desde então, autoridades desafiam
o tempo, apresentam versões enigmáticas, tropeçam na
condução do caso, mas seguem em busca da resposta
definitiva que leve ao mandante - ou mandantes - do
crime que calou a voz de um dos ícones do combate
ao crime organizado capixaba.

Nesses 12 meses, quatro delegados já assumiram
as investigações e uma promotora que investigava a
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participação de policiais nesse crime está ameaçada
de morte e sem a devida proteção de vida ~ repetin
do a história que vitimou o Juiz Alexandre, que sabia
das ameaças e por um bom tempo clamou por segu
rança sem ser ouvido. Surge, então, a dúvida: alguma
coisa mudou?

"Muita coisa mudou, a sociedade mudou e se
mobilizou por conta desse crime. Alexandre foi um he
rói. Ele lutou por um ideal que custou a vida dele. Até
hoje as pessoas me param nas ruas, algumas que eu
nem conheço, para prestar solidariedade", responde
Alexandre Martins de Castro, pai do juiz.

De fato, esse crime uniu o Estado por uma cau
sa: o fim da impunidade. É por isso, inclusive, que hoje
estudantes vão às ruas protestar e o Fórum Reage
Espírito Santo prepara um manifesto.

O que parece não ter mudado é o ritmo das in
vestigações. O troca-troca de delegados, por exemplo,
é uma falha levantada pelo pai do juiz, que também
cobra uma reaçãomais firme do. Ministério Público em
relação à hipótese - considerada remota - de que o
crime seria de latrocínio.

Verdade que os executo.res foram presos logo
depois do assassinato e que o empenho da Secretaria
de Segura.nçaPública é considerável. Mas já se falou
em .consórciode pessoas que poderiam ter matado
o juiz, de um grupo poderoso que estaria por trás do
crime e que um dos responsáveis seria o Coronel Wal
ter Ferreira - considerado o braço armado do crime
organizado capixaba e que atualmente está preso no
Mato Grosso do Sul. As provas, entretanto, até hoje
não foramapresentadas, e o polêmico inquérito é con
duzido, cheio de interrupções e a passos lentos, em
segredo de Justiça - para proteger quem?

Se as autoridades que investigam o assassinato
do Juiz Alexandre tivessem o mesmo empenho que ele
teve para investigar o crime organizado e poderosos
grupos do Estado, sem temor, talvez esse caso já teria
sido elucidado. Afinal, como admite o pai do magistra
do, por mais complexo que um crime seja, um ano é
um tempo longo demais.

"EXatamente porque o trabalho do meu filho foi
interrompido de forma covarde, eu gostaria de dar
continuidade ao que ele vinha fazendo. Por isso, quero
concorrer a uma vaga para o cargo de desembargador
do tribunal de Justiça"

Alexandre Martins de Castro, advogado e pai
do juiz assassinado

• Destaque - A revista Carta Capital desta se
mana traz uma ampla reportagem sobre a pistolagem
no Espírito Santo, com destaque para o assassinato
do Juiz Alexandre e para as ameaças sofridas pela
promotora de Justiça Sueli Lima e Silva.

• Grampo - A reportagem traz, ainda, revelações
sobre o Coronel Ferreira -considerado o braço arma
do do crime organizado capixaba - e o Ex-Deputado
Hildebrando Pascoal. Segundo a revista, telefonemas
interceptados pela Polícia Federal no período de per
manência de Ferreira no Acre revelam um pacto que
teria sido feito entre eles, no qual se comprometiam em
patrocinar pistoleiros para eliminar inimigos. "Ferreira
traria gente para matar no Acre e o ex-deputado envia
ria jagunços para o Espírito Santo", diz a revista.

• Destino - O atual Procurador-Chefe da Repú
blica no Estado, Alexandre Espinosa Bravo Barbosa,
não será mais transferido para o Rio Grande do Sul.
Optou por Brasília, onde também atua o procurador da
República· Ronaldo Albo - pioneiro nas investigações
do crime organizado capixaba.

• Expectativa - O Sebrae divulga amanhã os fi
nalistas estaduais do Prêmio.Prefeito Empreendedor
Edição 2003. Das 16 prefeituras inscritas no Espíri
to Santo, cinco foram finalistas, sendo que uma de
las receberá o Prêmio Estadual. A primeira colocada
concorre, junto com representantes dos outros Esta
dos brasileiros, à premiação nacional, em Brasília. O
anúncio dos vencedores será realizado no Centro de
Convenções, às 16 hor<:ls.

• Eleição - Leitor atento envia e-maU lembrando
que a coluna se esqueceu de incluir a vereadora Beth
Hadad (PDT) na lista dos pré-candidatos a prefeito
de Guarapari.

Cena Política

Dia desses,o Governador Paulo Hartung (PSB)
reuniu os deputados estaduais e serviu todas, patês
e pastéis variados. Lá pelas tantas, Marcelo Santos
(PTB) observou que a Deputada Brice Bragato (pn
percorria o Palácio Anchieta com um pratinho na mão
cheio de salgadinhos. O parlamentar, que adora com
prar briga com o PT, disparou:

"Espero que não seja para alimentar a oposição".
No que Brice logo respondeu: "Não, é para alimentar
os motoristas!"

O SR. DR. PINOTTI-Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. PINOTTI (PFL-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, infelizmente te
nho uma notícia bastante triste: a Datafolha, segundo
a SEAD e o DIEESE, publicou que a taxa de desem"
prego. na Região Metropolitana de São Paulo bate
recorde desde 1995, quando essas duas instituições
começaram a fazer pesquisas de desemprego, que
aumentou de 19% para 20%, o que demonstra uma
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RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PL/PSL Sim

Registro nosso agradecimento a esta Casa pela
votação da PEC nº 254, uma vez que, com certeza,
Mato Grosso do Sul será beneficiado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência fica muito feliz, uma vez que o Deputado
que a ocupa é do Nordeste, e se congratula com os
Parlamentares do Nordeste e do Centro-Oeste por
essa grande vitória.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pro
clamo o resultado:

É Aprovada em segundo turno a Proposta De
Emenda À Constituição Nº 254, De 2000.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 254/2000 - SEGUNDO TURNO

Início Votação: 24-3-04 12:08

Fim Votação : 24-3-0412:41

Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira

Resultado da Votação:
Sim 337
Não 1
Total da Votação 338
Art. 171
Total Quorum 339
Obstrução 1
Orientação
PT -Sim
PMDB-Sim
PFL-Sim
PP-Sim
PTB-Sim
PSDB-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
PDT -Sim
PSC-Sim
PV-Sim
artido Bloco Voto

dupla atuação do Governo do PT - o Governo Federal
- com essa política econômica absolutamente de
sastrada que precisa mudar, porque o povo votou por
mudanças, e nada mudou, inclusive a política petista
no âmbito municipal. É lamentável que isso aconteça,
Sr. Presidente.

Registro também que a Fundação Oswaldo Cruz,
do Rio de Janeiro, uma das mais tradicionais do País,
iniciou processo de greve por conta da insensibilidade
do Governo, que não paga os atrasados aos funcio
nários da instituição.

Sr. Presidente, lamento muito essa situação, mas
é preciso que a crise não se aprofunde e que essas
questões sejam resolvidas com medidas estruturais
importantes.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência vai encerrar a votação, mas, antes, con
sulta o Plenário sobre se há alguém que queira dar
seu voto. (Pausa.)

Em seguida, continuará chamando aqueles que
desejam dar como lido seus pronunciamentos.

A Presidência solicita aos Srs. Deputados que
permaneçam em plenário. A última votação durou 40
minutos. Se as demais forem realizadas no mesmo
prazo, terminaremos antes das 14h.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (PSB-GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas
cumprimentar V.Exa. pela paciência no momento em
que votamos matéria de relevância nacional.

Solicito aos Deputados que estão na Casa, tanto
os do PSB como os dos outros partidos, que venham
participar desta votação importante para as Regiões
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
encerrar a votação, todos votaram "sim".

Está encerrada a votação.
O SR. JOÃO GRANDAO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na qualidade
de membro da Comissão de Agricultura, comunico que
houve participação efetiva daquela Comissão para que
a PEC nº 254 fosse objeto de entendimento por parte
dos Parlamentares desta Casa, dada sua importância,
uma vez que possibilita a irrigação no Centro-Oeste.
É importante que todos os Parlamentares registrem
seus votos.

Sim
Não
Abstenção
Total

VOTARAM:

337
01
00

338
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Or. Rodolfo Pereira POT Sim
Maria Helena PPS Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 5

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL Sim
Or. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PSC Sim
Total Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB Sim
Ann Pontes PMOB Sim
Jader Barbalho PMOB Sim
José Priante PMOB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMOB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará : 13

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Hamilton Casara PSB Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondonia : 6

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Tota PL PUPSL Sim
Nilson Mourão PT Sim

Perpétua Almeida PCdoB Sim
Zico Bronzeado PT Sim

Total Acre: 5

TOCANTINS

Darci Coelho PP Sim
Oerval de Paiva PMOB Sim
Eduardo Gomes PSOB Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Oimas PSOB Sim
Total Tocantins : 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Or. Ribamar Alves PSB Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
Luciano Leitoa PSB Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 14

CEARÁ

Antonio Cambraia PSOB Sim
Bismarck Maia PSOB Sim
Gonzaga Mota PSOB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Marcelo Teixeira PMOB Sim
Mauro Benevides PMOB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMOB Sim
Rommel Feijó PTB Sim
Vicente Arruda PSOB Sim
Zé Gerardo PMOB Sim
Total Ceará: 15

PIAuí
Átila Lira PSOB Sim
B. Sá PPSSim
Ciro Nogueira PP Sim
Marcelo Castro PMOB Sim
Moraes Souza PMOB Sim
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Mussa Demes PFL Sim
Nazareno Fonteles PT Sim
Promotor Afonso Gil PDT Sim
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Total Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Benja.min Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDS Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PT Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Total Paraíba : 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17
Jorge Gomes PSB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTS Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PLlPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 18

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Jurandir Boía PSB Sim
Luiz Dantas PTB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PPS Sim
Total Alagoas: 8

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim

Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes S.Part. Sim
Total Sergipe: 4

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PL PUPSL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PL PLlPSL Sim
Reginaldo Germano PP Sim
Robério Nunes PFL Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 28

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PUPSL Sim
Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
César Medeiros PT Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
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João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
OdairPTSim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PMDB Sim
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Rodrigues PL PUPSLSim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Fernando Gabeira S.Part. Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feglhali PCdoB Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim

Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro : 31

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PL PUPSL Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Sim
DevanirRibeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PFL Sim
Durval Orlato PTSim
Edna Macedo PTB Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim
IIdeu Araujo PP Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
José Eduardo Cardozo PT Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Vadão Gomes PP Sim
Vicentinho PT Sim
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Walter Feldman PSDS Sim
Wanderval Santos PL PUPSL Sim
Zarattini PT Sim
Zulaiê Cobra PSDS Sim
Total São Paulo: 46

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Thelma de Oliveira PSDS Sim
Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTS Sim
Osório Adriano PFL Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tatico PTS Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PSS Sim
arlos Alberto Leréia PSDS Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDS Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMDS Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDS Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTS Sim
André Zacharow PP Sim
Or. Rosinha PT Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMOS Sim
Iris Simões PTS Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Osmar Serraglio PMDS Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDS Sim
Total Paraná: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDS Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Ivan Ranzolin PP Sim

João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Júlio Redecker PSDS Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTS Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
dispensada a votação da redação final da matéria, nos
termos do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento
Interno.

A matéria vai à promulgação.
O SR. MURILO ZAUITH - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
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o SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo

todos os Parlamentares desta Casa que tiveram a
sensibilidade de votar a PEC nº 254, projeto aprovado

pelos Srs. Deputados em 1988, durante a Constituinte,
que criou para o Nordeste e o Centro-Oeste um projeto
de irrigação. Nesta manhã pudemos promulgá-lo por

mais 25 anos, o que é muito importante para o desen

volvimento do País.
Este ano, no Centro-Oeste, tivemos carência muito

grande de chuvas. Sabemos o quanto a chuva prejudi
cou Mato Grosso do Sul, e um projeto de irrigação para
que o produtor rural possa fazer investimento de vida,

poder contar com a irrigação, é muito importante.
Esta Casa está de parabéns.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa.a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
apelo aos Srs. Líderes e a todos os Deputados para

que abramos mão da discussão, porque há consenso

em torno das matérias.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item

2.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 575-C, DE 1998
(Do Sr. Edison Andrino e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 575-B,
de 1998, que altera o inciso IV, do art. 20,
da Constituição Federal.

O SR. JOÃO BATISTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR.IPRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO BATISTA (PFL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o meu partido.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o meu partido.

O SR. ROMEU QUEIROZ (PTB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência pede aos oradores que estão a favor da
matéria que dispensem sua inscrição para discutir.

Concedo a palavra ao Deputado João Fontes.
(Pausa).

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Val
verde. (Pausa.).

Concedo a palavra ao Deputado Babá. (Pau
sa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Gastão Vieira.
(Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Edison Andri
no. (Pausa.) .

Concedo a palavra ao Deputado Pedro Fernanc

des. (Pausa.) .
Para falar contrariamente à matéria, concedo a

palavra ao Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) .
NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS,

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 575,
de 1988, em segundo turno.

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do art.
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º. O art. 20, W da Constituição Federalpas
sa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 .
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zo

nas limítrofes com outros países; as praias
marítimas; as ilhas oceânicas e costeiras, ex
cluídas, destas, as que contenham a sede de
Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao
serviço público e a unidade ambiental federal,
e as referidas no art. 26, 11; (NR) .

"..... "" .

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - 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.
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Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
encaminha favoravelmente à votação.

O SR. PAULO BAUER (PFL-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome
da bancada do PFL, na condição de Vice-Líder, peço
apoio aos Deputados do partido a favor da Proposta
de Emenda Constitucional nº 575-C, visto que faz justi
ça aos moradores de cidades como Florianópolis, que
terão sua situação regularizada e as pessoas viverão
tranqüilamente em suas propriedades. Temos a certeza
de que não apenas Florianópolis, mas outras cidades,
como São Luís, no Maranhão, como Vitória, no Espírito
Santos, e outras mais, haverão de se beneficiar com
a aprovação da presente proposta.

Por isso, a bancada do PFL vota "sim", Sr. Pre

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - In

formo que o Deputado Cezar Silvestri votou com seu
partido.

Como vota o PRONA? (Pausa.)
O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
justificar o voto, seria importante que a orientação
fosse "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Todos
votam "sim". A Presidência determina que se coloque
a orientação dos partidos no painel.

Se alguém quiser encaminhar especificamente,
a Presidência abre mão.

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. apalavra.

O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido-SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ontem, no auditório da Câmara dos
Deputados, foi lançada a Frente Parlamentar para o
Combate à Corrupção, sob a coordenação do sério
Deputado Paulo Rubem Santiago, do PT de Pernam-

buco, e do Deputado Antonio Carlos Biscaia, do PT
do Rio de Janeiro.

Lamentavelmente, poucos Parlamentares pres
tigiaram o lançamento da Frente Parlamentar para o
Combate· à Corrupção. Esteve presente também o
Ministro Waldir Pires, homem de beme honrado, co
nhecido de todo o País, inclusive desta Casa, porque
foi Parlamentar.

Quando do lançamento da Frente, Sr. Presiden
te, apresentamos a nossa preocupação de quem quer
contribuir. Durante o nosso trabalho, tanto pela OAB
no meu Estado, em Sergipe, como pelo Conselho de
Leigos da Arquidiocese, implantamos vários comitês
contra a corrupção eleitoral, contra os desvios dos re
cursos públicos. Nossa preocupação é voltar a sonhar
e a ter esperança de que o Parlamento brasileiro possa
contribuir para o combate à corrupção neste País.

Sei o quanto é difícil para o Deputado Antonio
Carlos Biscaia, oriundo do Ministério Público Federal
e que, no Rio de Janeiro, ao lado da brava Juíza de
Direito, hoje Deputada, Denise Frossard, colocou vá
rios membros do jogo do bicho do Rio de Janeiro na
cadeia.

O Deputado Antonio Carlos Biscaia é um homem
de bem, e eu percebo que hoje S.Exª.se sente muito
constrangido porque alguns daqueles, Deputada Juíza
Denise Frossard, que S.Exª.denunciou e que VExa.
colocou na cadeia, estão filiados ao Partido dos Traba
lhadores no Rio de Janeiro. ODeputado Antonio Carlos
Biscaia inclusive apresentou recurso, com o Deputado
Chico Alencar, para cancelar essas filiações, e esses
processos foram arquivados.

Demonstramos ontem nossa preocupação. Tudo
aquilo que estava no projeto do Partido dos Trabalha
dores, que foi lido no lançamento da Frente, o Pro
grama Lula pelo combate ao nepotismo, ao tráfico de
influências, Deputada Juíza Denise Frossard, foi que
brado. Várias companheiras de Ministros estão hoje
empregadas no Governo Lula, exatamente aquilo que
combatíamos no passado. .

Inclusive, o tráfico de influência ainda se perpe
tua, quando um filho de Ministro vai a vários Ministérios
usando a sua condição - de filho do Ministro, e não de
Parlamentar - para liberar emendas.

Esperamos, Deputada Juíza Denise Frossard,
que essa Frente possa dar grande contribuição, a fim
de que as CPls desta Casa não sejam enterradas.

No ano passado veio atrás de mim, que sou
autor do requerimento da CPI das Elétricas, colocan-

~~---~.-------------~--~---
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do como fato determinado o caso da AES, ninguém
menos do que Waldomiro Diniz, a pedido do Ministro
José Dirceu, a fim de que eu não levasse adiante a
CPI das Elétricas.

Lamentavelmente, não conseguimos implantar
nesta Casa a CPI para apurar os desvios e as ven
das das empresas elétricas no País. Agora também
é enterrada a CPI do Waldomiro, Deputada Denise,

Deputado Babá.
Esperamos que o Parlamento brasileiro não cru

ze os braços, não diga amém ao Governo. Esperamos
que a Casa seja independente, cumpra o seu papel
constitucional e possa dar o exemplo ao povo brasi
leiro de que nem tudo está perdido. Vamos nos somar
à essa luta, luta nobre do Deputado Antonio Carlos
Biscaia, do Deputado Paulo Rubem Santiago, a fim
de que o Congresso brasileiro possa ir avante contra
essa erva daninhachamada corrupção, que tira o pão
de muitos neste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio OUveira) - A

Presidência vai tomar uma decisão. Quem não votou
na votação anterior, se votar nesta votação terá o seu
voto justificado.

Dessa forma, não vai ser preciso justificar o
voto.

O SR. CLÁUDIO MAGRÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CLÁUDIO. MAGRÃO (PPS-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
deixar registrado nesta Casa que hoje, em São Paulo,
as centrais sindicais Força Sindical, CUT e CGT fize
ram grande manifestação para que o Governo aja a
favor da redução da jornada de trabalho de 44 para
40 horas semanais.

Estiveram presentes quase 10.000 trabalhado
res fazendo essa importante reivindicação, pois o Go
verno Lula, na sua base eleitoral, disse que teríamos
10 milhões de empregos no. País. Com a redução da
jornada de trabalho, vamos ter mais de 3 milhões de
empregos.

Agradeço ao Sr. Presidente e parabenizo as cen
trais sindicais Força Sindical CUT e CGT.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Milton Cardias. (Pausa.)
Ausente.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado
Chico Alencar.

O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados etodos os que assistem a esta sessão
ou nela trabalham, convicto de que a reforma univer
sitária resultará de amplo debate na sociedade e não
de imposição governamental, transcrevo a importante
aula magna proferida pelo Ministro da Educação, Tarso
Genro, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em
12 de março de 2004.

As reflexões que se seguem devem ser lidas
como uma contribuição ao debate.

"Senhores alunos e professores, coube a este
Governo, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Sil
va, retomar o debate sobre a reforma universitária, que
tem raízes tão profundas na história da América Latina.
Duas liçqes podem ser resgatadas do passado e de
sua inserção latino-americana: ~ história das univer
sidades desde elS origens mostra sua relação perma
nente com a sociedade e, como instituição social, ela
transforma-se no tempo e no espaço, guardando sua
identidade originária' (Trindade, 1998, p.49).

Gostaria, rapidamente, d~ lembrar um incidente
que envolveu Theodor Adorno por ocasião dos movi
mentosestudantis que ocorreram na Alemanha em
1968/1969. Perguntadopelo repórter da Spiegel sobre
'o senSo de provocação'que os estudantes então ma
nifestavam, Adorno respondeu: 'Nisso eu concordaria
com Habermas. Creio que areforma universitária, da
qual ainda não sabemos no que vai dar, nem sequer
teria sido iniciada sem os .estudantes. Creio que a aten
ção generalizada aos processos de emburrecimento
que dorninam a sociedade contemporânea jamais te
ria ganho forma sem o mpvimentoestudantil' (Adorno,
2003, p.134).

Os processos de 'emburrecimento' a que se re
feria Adorno naquele tempo, transpostos para os dias
de hoje, podem ser entendidos como a substituição
da subjetividade política pela lógica aparentemente
espontânea da especulação financeira, transformada
em projeto de sociedade.

Trata-se de uma idéia conservadora que preten
de convencer que é possível almejar uma comunidade
perfeita, substituindo o Direito e a Política como produ
ções específicas do sujeito-cidadão pelo movimento
do mercado, tornadq ele mesmo, o regulador onipo
tente da vida social.
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É reconhecido que os movimentos estudantis
que ocorreram ao longo da história do nosso País ti
veram a capacidade de mobilizar intelectualmente a
sociedade, para colocá-Ia perante os desafios do seu
tempo. Hoje, compartilhar com os estudantes o debate
da reforma é fundamental, não só para que ela adqui
ra amplitude democrática, mas, também, para torná-Ia
contemporânea ao futuro.

O desafio da reforma universitária
A reforma da universidade é um processo com

plexo que envolve um conjunto de interesses enraiza
dos historicamente. Eles se relacionam com as gran
des questões econômicas e sociais e também com o
'modo de vida', a subjetividade social fragmentária e
a sua 'capacidade de orientação', num mundo com
os principais paradigmas do pós-iluminismo em pro
funda crise.

Nas últimas décadas, o nosso País ampliou de
forma significativa o acesso à escola básica, particu
larmente ao ensino fundamental e médio. Trata-se de
um avanço democrático importante, mormente se for
levado em consideração o fato de que, nesta amplia
ção, o ensino público teve um papel dominante.

Se algo pode ser dito a respeito de um 'sistema'
que integra nacionalmente o Brasil, este certamente
não é o mercado. O seu acesso ainda é vedado a mi
lhões de brasileiros. O principal fator de coesão social
no País é a escola, e é dela que virão os elementos
para a verdadeira unidade socioeconômica do futuro.
Esta só poderá ser fundada na eliminação da misé
ria e na redução drástica das desigualdades sociais
e regionais.

Tudo o que se fizer, portanto, a respeito da uni
versidade, só terá conseqüências estruturais para o
País se a universalização da escola básica pública for
combinada com a qualidade. A qualidade do ensino
básico não só está relacionada com a qualidade da
universidade, mas, também, com o próprio projeto de
nação no qual estamos empenhados.

Este projeto de nação e esta sociedade deseja
da compõem a tela sobre a qual devemos desenhar
as bases de uma reforma do ensino superior. Nesta
etapa do desenvolvimento da modernidade acentuou
se a instabilidade, de cujas mudanças tanto podem se
afirmar os direitos conquistados pela cidadania moder
na, como podem negá-los: 'A modernidade não está
apenas nem principalmente na coleção dos signos do
moderno que atravessam de diferentes modos a vida
de todos nós. Modernidade é a realidade social e cul-

tural produzida pela consciência da transitoriedade do
novo e do atual. Se levarmos em conta a historicidade
do homem, o homem como autor e protagonista de sua
própria história, a história de sua humanização, a mo
dernidade só é possível como momento contraditório
dessa humanização' (Martins, 2000, p. 19).

As relações do poderpolítico com a universidade
nem sempre foram as mesmas. Após a consolidação
da Revolução Francesa, 'verifica-se um desvio do pro
jeto original, com hipertrofia do poder administrativo. A
partir da mutação verificada nesse período, particular
mente com Napoleão, o Poder Executivo cede lugar à
Administração Pública, passando a ser um sujeito, que
assume multiplicidade de fins. Aumentando sua interfe
rência na vida social (fato que era criticado na Adminis
tração Imperial), o novo Estado assume a centralização
como princípio estruturante. Princípio que chega a ser
na França, a partir de Napoleão, uma 'característica do
espírito nacional' (Viola Coelho, s/d, p. 14).

O processo reformador que estamos propondo
ocorre num momento de enfraquecimento do Estado e
de diluição negativa das fronteiras entre o Estado e a
sociedade. A centralização como princípio estruturante
submeteu-se não ao controle cidadão, mas à tutela do
capital financeiro sobre a vida pública.

Vivemos em um período histórico diferente da
quele em que a universidade iluminista foi instituída
como 'bem público', estatuto que ela deve recuperar e
preservar: 'As nações que mais investem em suas uni
versidades são, não por acaso, as mais desenvolvidas
do planeta, aliás, ao ingressarmos na sociedade do
conhecimento, acentua-se a hegemonia por elas exer
cida no cenário internacional. Essas nações há muito
compreenderam que é impossível 'vender' a educa
ção e o conhecimento pelo valor que de fato têm. Isso
custaria tão caro que nenhum estudante conseguiria
pagar' (Panizzi, 2003). Países da semiperiferia como
o Brasil estão longe deste cenário ideal.

Nos países mais endividados, a unidade nacional
pela centralização administrativa do período napole
ânico foi substituída pela 'coesão do medo' da deses
tabilização, ordinariamente engendrada pelo capital
financeiro predatório: nesses países a insegurança
como categoria central da política combinou-se com
o 'espírito nacional' ainda não realizado.

A ideologia que promoveu a cultura do medo e da
insegurança atinge diretamente o Estado como promo
tor de pol íticas sociais voltadas para menos desigualda
de: 'O consenso do Estado fraco é, sem dúvida, o mais
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central e dele há ampla prova (. ..) Na sua base está a
idéia de que o Estado é o oposto da sociedade civil e
potencialmente o seu inimigo. A economia neoliberal
necessita de uma sociedade civil forte e para que ela
exista é necessário que o Estado seja fraco. O Estado é
inerentemente opressivo e limitativo da sociedade civil,
pelo que só reduzindo o seu tamanho é possível redu
zir o seu dano e fortalecer a sociedade civil. Daí que o
Estado fraco seja também tendencialmente o Estado
mínimo'(SouzaSantos, 2002, p. 41) tão defendidos
pelos ideólogos do mercado onipotente.

Ao longo das últimas três décadas foram seme
adas estas insanidades primitivas que se transforma
ram em dogmas para preservação de privilégios, ou
seja, ensinou-se que 'a realização do interesse geral
não diz respeito à vontade e à inteligência expressas
através das ações humanas, mas ao mercado erigi
do em lugar 'providencial'. A ordem assim regulada
transcende a compre$nsão. Soberano na sua função
de 'consumidor', o indivíduo é reduzido a fazer a ex
periênciade sua finitude face à história, pois ele só
participa dela de maneira involuntária e inconsciente'
(Mattelart, 2002, p. 408).

A universidade, tal qual a conhecemos com suas
particularidades históricas, tem aproximadamente 800
anos. Por ocasião de seu nono centenário, a Univer
sidade de Bolonha, a mais antiga da Europa, fez sua
Carta Magna com uma definição lapidar de universi~

dade que se tornou consenso entre reitores e espe
cialistas: 'A universidaqe, organizada de forma diversa
por condições geográficas e históricas, éa instituição
autônoma que, de modo crítico, produz e transmite
cultura através do ensino e da pesquisa' (Matteucci,
1991, p. 283).

O ensino elementar, porém, surgiu quatro sécu
los a.C (Brandão, Ghiraldelli, Wanderley, s/d, p.33-5),
demorando 800 anos para tornar-se 'schola', ou seja,
uma 'pública' na sociedade romana.

Estes largos períodos de tempo lembram não
só a humildade que necessitamos para nos debru
çar sobre o nosso 'objeto' a ser reformado, mas, tam
bém, indicam o acúmulo de sabedoria e experiência
que devemos somar. Tudo para darmos uma resposta
consistente ao desafio da reforma: 'Precisamos sentir,
concretamente, que a nossa relação com o passado só
será verdadeira se mexer conosco, se nós estivermos
nos dando conta de que aquele passado nos concer
ne, tem algo de hós. Todo passado está carregado de
possibilidades de futuro que se perderam e que teriam
(ou têm?) para nós umasignificação decisiva' (Konder,
1989, p..54).

O objetivo do consenso mínimo a ser buscado é
a colocação do País num patamar civilizatório demo-

crático superior, cuja etapa histórica pode ser identifi
cada, politicamente, como um processo de revolução
democrática.

O que significa essa heresia perturbadora da
lógica conservadora? Significa a afirmação da cida
dania, a promoção da vigência dos direitos e dos de
veres originários da Constituição de 1988. Significa a
urgência da concretude dos direitos humanos e a sua
transformação em socialidade espontânea com base
num 'bom senso comum', que possa orientar definiti
vamenteasações públicas do Estado.

A 'margem de manobra' não é granqe nem peque
na. Ela depende da nossa ação política, da nossa ca
pacidade de formar um novo bloco social hegemônico,
de caráter plural, com um objetivo claro: promovermos
transformações que contenham o programa máximo
de alguns setores da sociedade eo programa mínimo
de outros setores, mas cuja síntese seja a retomada
da construção da nação. Qual o quadro histórico em
que isso se insere?

Já na década de 60 era observado que 'a redu
ção da taxa de expansão econômica e a maturação
da estrutura da economia resultaram naincapacida
de da economia em absorver o aumento do número
de pessoas com educação universitária. Assim, pare
ce que jovenscom diploma uniVersitário, afirmou um
autor relevante., serã.o obrigados, cada vez mais, a
aceitar trabalhos que tradicionalmente eram exercidos
por pessoas com recursos educ;acionais bem baixos'
(Carnoy, 1987, p. 79).

Num país como o Brasil, que não integra o núcleo
orgânico do capitalismo mundial e que também não
teve uma experiência social-democrata plena (e cujo
salto para a modernização foi por meio do populismo
autoritário) sequer se constituiu qualquer avanço social
massivo e o ingresso na universidade firmou-se como
ritual de privilégios.

Operou-se como conseqüência, também, um
processo de exclusão engendrado pelo próprio Estado
como vértice da democratização incompleta.À medida
que a 'recriação' das elites só permitia uma democrati
zação 'moderada'.às esferas superiores da sociedade,
combinou-se placidamente, com a naturalização da
subalternidade, uma exclusão massiva. As fases que
a universidade atravessou nestes últimos quarenta
anos, se é verdade que criaram uma elite ilustrada,
não permitiram uma ampla abertura 'plebéia'do ensino
superior: 'A universidade funcional, dos anos 70, viu a
abertura indiscriminada de cursos superiores (...) e a
subordinação do MEC ao Ministério do Planejamento.
(...) Adaptando-se às exigências do mercado, a univer
sidade alterou seus currículos, programas e atividades
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para garantir a inserção profissional dos estudantes
no mercado de trabalho.

A universidade de resultados, dos anos 80, trou
xe duas novidades: a expansão para o ensino supe
rior da presença crescente das escolas privadas e a
introdução da idéia de parceria entre a universidade
pública e as empresas privadas. Este segundo aspecto
foi decisivo na medida em que (...) eram os empregos
e a utilidade imediata das pesquisas que garantiam à
universidade sua apresentação pública como porta
dora de resultados.

A universidade operacional dos anos 90 difere
das formas anteriores (...) por ser uma organização
voltada para si mesma, como estrutura de gestão e
de arbitragem de contratos', não significa um retorno
a si e, sim, antes, uma perda de si mesma' (Chauí,
2003, p. 70-1).

Vinculadas a um novo espaço-tempo global que
se expressa como um conjunto de redes elásticas para
a circulação do capital financeiro, as universidades
'operacionais' dos anos 90 também 'flexibilizaram-se',
fugindo da rotina burocrática, porém, subordinaram-se
a estas 'novas estruturas de poder e controle (... ), em
vez de criarem as condições que nos libertam'. (Sen
ne11, 2001, p. 54).

A universidade estatal, assim, também passa a
perder gradativamente o seu caráter público, à medi
da que, não estando vinculada a um projeto de nação,
retoma sempre a si mesma para sobreviver, cons
trangida por uma globalização hostil ao 'público' e ao
'democrático' .

Sua estrutura departamental, ao mesmo tempo
que não conseguiu abarcar as mutações rápidas da
realidade científica em franca ebulição, começou a
estabelecer vínculos privados não explícitos, para não
perder as conexões com o mundo real.

O acesso à educação superior
Ao longo da história dessa e de todas as demais

fases da universidade, os critérios de acesso (admis
são) foram sempre uma combinação de privilégio e
mérito. A mudança que se operou a partir de 1964 e
preparou a passagem 'da universidade da condição
de instituição à de organízação' (Chauí, 2003,p. 70)
não alterou significativamente os critérios históricos
de admissão. A emergência de um grande número de
instituições não-públicas também não alterou, de for
ma significativa, esta seletividade.

O acesso amplo das classes médias à universi
dade, que se operou lentamente a partir da Revolução
de 30, foi um sensível impulso modernizante na so
ciedade brasileira, mas, hoje, ele está completamente
esgotado. Isso implica dizer que as formas de acesso
permanecem 'conservadoras'.

A questão do 'público', no que se refere ao ensino
superior, instala um dos grandes debates da reforma,
que vai ter uma grande interferência no 'caráter' da
universidade e no seu 'sentido'. Refiro-me também ao
'sentido', porque nem tudo que é de caráter estatal é
necessariamente 'público' enem tudo que é de caráter
'privado' é necessariamente fonte de reprodução de
privilégios. (Um banco estatal, por exemplo, colocado
a serviço da financeirização da economia e não do
impulsionamento da produção, não é verdadeiramen
te público. Uma instituição privada de ensino, que se
enquadre num processo educacional voltado para um
projeto nacional de caráter democrático e inclusivo,
pode cumprir uma excelente função pública.)

A absolutização de determinados conceitos, des
ligando-os do movimento socioeconômico real, pode
levar a equívocos de duras conseqüências. A univer
sidade, por exemplo, como mera organização, tende a
subsumir-se na lógica do mercado; mas a universidade,
como instituição, pode certamente afastar-se da reali
dade econômica e das forças produtivas, tornando-se
uma espécie de 'torre de marfim' auto-referenciada, à
medida que passe a reproduzir apenas os interesses
do seu corpo interno, com uma retórica de interesse
público.

Tanto quanto não é possível submeter a univer
sidade ao mercado, não é aceitável deixar o mercado
'livre' da interierência do núcleo central da produção da
inteligência - a universidade, separando as relações
mercantis daquilo que pode ser 'orientação' e 'regula
ção', pela mais ampla socialização do conhecimento
e do saber. Por isso, entendo que o público é constru
ído 'a partir' da 'instituição', mas só 'a partir', jamais o
é exclusivamente 'por ela'.

Para evidenciar o sentido público da universi
dade é necessário, por exemplo, mudar a natureza
da admissão, reduzindo o acesso como privilégio e
reforçando o acesso por mérito: 'A reforma, portanto,
precisaria atingir alguns objetivos macroeducaciollais:
reordenar as complexas relações entre o público e o
privado, enfrentando a banalização do conceito de
universidade (...); até garantir a qualidade acadêmica
através de políticas de avaliação institucional que não
se confundem com as políticas regulatórias permanen
tes que articulam as ações da SESU, INEP, CAPES e
CNE' (Trindade, 2003).

Vejamos algumas conseqüências da visão re
formadora:

a) O mérito deve combinar-se com a
reparação, para combater a subalternidade,
originária do 'apartheid social' e racial, que é
originária do nosso processo histórico;
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b) A instituição universitária deve interagir
com a economia, com as relações de produção
e de mercado, incidindo sobre elas, orientada
por um projeto de nação;

c) A instituição deve interagir com a socie
dade civil sem submeter-se ao 'senso comum',
mas trabalhando, a partir dele, tornando-o 'bom
senso', a partir da elevação dos padrões de
conhecimento de todos pela socialização da
inteligência acadêmica;

d) A combinação do mérito com a repa
ração deverá ser, a partir dessas premissas,
um processo cuidadoso, construído meticulo
samente para que seja efetivo e não se tor
ne, também, uma fonte de discriminação ou
privilégios;

e) A estruturadepartamentalizada da
universidade, embora tenha significado um
avanço à época da sua constituição, nos dias
de hoje não mais atende ao avanço científico,
tecnológico e filosófico em curso,

Na época em que a tecnologia está sendo colo
cada 'como paradigma· de ação racional', o que pelo
menos é duvidoso, 'a continuidade como tradição in
terna da ciência, a criatividade intelectual como valor
característico desta tradição ea crítica das inovações,
através de controles lógicos (consistência das teorias)
e empíricos (contrastação empírica das teorias cientí
ficas)', (Quintanilla, 2000, p.61) não podem suportar
a fragmentàção do debate científico e a ausência de
conexão entre as distintas esferas do conhecimento,
como proporciona a departamentalização.

Projeto nacional erei~venção da universidade
Não reconh~cemosem nenhuma formação polí

tica ou entidade de qüalquer natureza, seja ela interna
ou externa à universidade, um caráter messiânico ou
escatológico que. se legitime como monopolista dos
'interesses do povo' ou dos 'trabalhadores'.

Um projeto nacional, aliás,não se constrói por
meio de uma falsa dialética que vai 'de si para si mes
mo' (dos iluminados para os iluminados) ou do 'abstrato
para o abstrato' (de uma idéiapara outra, sem conexão
histórico-socia:I), mesmo que tais idéias tenham sido
bem formuladas logicamente.

Aquelas etapas que a universidade atravessou,
certamente tambémtêm conexões com a natureza do
poder polítícoinstaurado nas respectivas épocas, como
a próximaetapatambém terá. As 'etapas' têm relação
com o somatório de forças que os diversos grupos so
ciais adicionam para obter do Estado as prestações
de natureza pública.

A orientação do Presidente Lula é no sentido
da retomada do crescimento e da recomposição das

funções públicas do Estado. As nossas relações com
as agências internacionais estão sendo negociadas
pela nossa área econômica, cuja política, no nosso
primeiro ano de governo, retirou o País do caos e da
insegurança, no que se refere à relação do Brasil com
a economia global.

Estas relações vigentes é que precisamos supe
rar, com a predominância do público, numa nova eta
pa de construção da modernidade no Brasil, pois as
relações entre o público e o privado passam por um
redimensionamento em todo o mundo.

De uma parte, isso ocorre em face da pressão
da ideologia de desmontagemdos Estados nacionais,
que demonizou a sociedade de bem-estar e as funções
públicas do Estado. De outra, advém do fracasso das
experiências do estatismo absoluto e do populismo
modernizante (d~fôlegocurto), tanto no Brasil quanto
na América Latina.

Em nosso Pa:ís, está próximo de 9% o percen
tual de jovens, na faixa etária entre 18 e 24 anos, que
têm acesso ao ensino superior. Na Argentina, esse
percentuf:il está próximo de 40%. Na Alemanha, em
50%. Na França, quase 60%. Nos EUA, 80%. No Ca
nadá, ele chegaperto de 90%. Combinado com esta
limitação, está o fenômeno de.'brain-drain', drenagem
de cérebros, (Rossato, 2002, p, 27) que nos leva a
uma situação ainda mais desoladora. Trata-se, como
já se observara em 1968, 'de uma ajuda dos países
mais pobres aos mais ricos, representada pelo mon
tante dos investimentos em educação dos emigrantes'
(Rossato, 2002, p.27).

Essa situação é ulTI obstáculo à configuração da
nação, e sua manutenção só interessa a dois grupos:
a uma ínfima parte da burocracia estatal a quem, por
perceber rendas irreais deste Estado, não interessa
qualquer mudança (burocracia, aliás, que não é inte
grada pela universidade); eao rentismo especulativo,
que não.poderia sobreviver se o Estado funcionasse
de forma estável (e estivesse predominantemente des
tinado a cumprirsuas funções reguladoraseindutoras
do desenvolvimento).

O Estado t:>rasileiro, porém, ainda está longe de
cumprir com o programa inscrito na Constituição de
1988, no que se refere à própria educação pública,
pois quase 80% dos nossos jovens nos cursos supe
riores estão matriculados em instituições 'não-públicas'.
Compreenda-se aqui as instituições 'sem fins lucrativos',
comunitárias e as 'empresas de ensino', que guardam
as suas especificidades.

Se isso demonstra, de uma parte, a importância
que tais instituições têm na educação superior do País,
por outro lado designa o 'campo vasto' da reforma a
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ser empreendida, pois ela deixa de ser uma reforma
daquilo que é exclusivamente estatal.

A reinvenção da relação entre o público e o pri
vado também entra em cheio, portanto, na· agenda
da reforma do ensino superior: este é o caminho re
alista, nem cínico nem demagógico, que precisamos
forjar, para que a universidade pública tenha um ca
ráter de instituição de referência do sistema nacional
de educação superior e o setor privado integre-se ao
sistema, cumprindo, também, uma missão de natu
reza pública.

Por isso, a reforma não tratará somente da uni
versidade pública, mas de um complexo de relações
que deve promover mudanças que envolvem vários
elementos: 'Reinstituir as universidades federais; rever
a relação do MEC com as mantenedoras do ensino
superior privado; definir a questão dos seus graus de
autonomia, dos cuidados para que sejam públicas na
sua vocação. São reformas diferentes: uma é a da uni
versidade federal. Outra é a das relações do sistema
de educação superior: o público e o privado, o papel
do ministério relativo a universidades e a faculdades
isoladas' (Stroh, Pena-Veja, Pinheiro do Nascimento,
2003, p. 9).

É um processo, em conseqüência, que envolve a
produção de rigorosos padrões mínimos para a certi
ficação e reconhecimento de qualquer curso e a insti
tuição de padrões máximos de controle de qualidade,
não somente das instituições públicas, como, também,
das genericamente designadas como 'não-públicas':
'Na nossa tradição latino-americana a universidade
tem uma missão acadêmica e social irrenunciável e a
avaliação adequadamente concebida é o instrumento
legítimo de seu controle. Este é o significado estratégico
do novo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) e que terá na Comissão Nacional
de Avaliação, recentemente nomeada pelo Presidente
Lula, seu lócus para exercer o controle da sociedade
sobre o sistema de educação superior como um todo
e garantir a qualidade acadêmica e a missão pública
das instituições de educação superior, públicas e pri
vadas'. (Trindade, s/d).

Articular de fôrma cooperativa e qualificadora as
instituições públicas e 'privadas' como elemento de
sustentação do projeto de nação é uma tarefa enor
me, que só vai ter sucesso se a universidade pública
for ampliada, revalorizada e assumir funções de van
guarda neste processo.

Autonomia e Financiamento

A questão da autonomia da universidade é outra
das questões-chaves que devemos debater. A autono
mia para a produção do saber e a sua socialização;

a autonomia como liberdade de ciência; a autonomia
como impedimento a que a universidade seja alvo das
contingências do imediatismo da política; a autonomia
para administrar-se, jamais como alienação da univer
sidade no que se refere à interferência democrática
da sociedade.

Entendo que não é correto o discurso pronunciado
por uma parte da doutrina acadêmica, que propugna
por uma autonomia 'simultaneamente frente ao Estado
e em relação ao mercado, (e) não cede espaço a uma
participação da sociedade na gestão das instituições
individualmente consideradas, ou do sistema. É dizer:
a autonomia postulada abrange também uma plena
autonomia em relação à sociedade. A interação univer
sidade/sociedade, reconhecida como absolutamente
necessária, é pensada apenas como intervenção das
instituições universitárias na vida social, por meio do
atendimento das demandas do ensino e atividades de
extensão. A universidade figura invariavelmente como
sujeito e os segmentos da sociedade como simples
destinatários dos serviços, vale dizer: como objeto'
(Viola Coelho, s/d, p.55).

É necessário, por isso, que a reforma contemple,
tanto para as universidades não-públicas como para
as públicas, a obrigatoriedade de um conselho público
não-estatal, que tenha uma ampla representatividade
social das instituições da sociedade civil, das organi
zações não-governamentais, do mundo do trabalho,
das empresas cuja função deve ser consultiva e indu
tora, sem que a universidade perca a sua autonomia
administrativa e a liberdade acadêmica. O controle so
cial dos órgãos do Estado e de todas as instituições,
mesmo não-públicas, que exercem funções públicas
de natureza relevante, é um avanço irrenunciável para
a consolidação de um verdadeiro projeto democrático
moderno.

Como se estabelece, de forma criativa, uma
'autonomia com teleologia', quais são as suas for
mas jurídicas e qual o nexo da autonomia com o
financiamento da universidade pública, é um dos
objetos do nosso processo de discussão e 'decan
tação' de idéias, que chamei metaforicamente de
'processo constituinte', do qual esta aula magna faz
honrosamente parte.

Concluiria com uma passagem antológica do
sociólogo português, Boaventura de Souza Santos,
sobre o desafio da universidade contemporânea:
'Numa sociedade desencantada, o reencantamento da
universidade pode ser uma das vias para simbolizar
o futuro (.. .) A universidade terá um papel modesto
mas importante no reencantamento da vida coletiva
sem a qual o futuro não será apetecível. Tal papel é
assumidamente uma microutopia. Sem ela, a curto
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prazo, a universidade só terá curto prazo' (Souza
Santos, 1994, p. 200).

Obrigado.
Tarso Genro Ministro da Educação
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra,pela ordem, à Deputada Perpétua
Almeida.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, quero fazer o seguinte registro: cerca de 120 bair
ros do Município de Rio Branco, no Acre, fazem hoje
uma manifestação para reivindicar melhor atenção por
parte da Prefeitura.

Registro também a minha solidariedade a mais
de 12 bairros de .Rio Branco, que ontem foram alaga
dos pelas águas do igarapé São Francisco. Os nossos
representantes municipais não tiveram ainda a preocu
pação de cuidar dos mananciais, apesar dos debates
que temos feito, inclusive com a CNBB.

Infelizmente, as águas do igarapé São Francisco
não estão sendo tratadas, os córregos e os bueiros
não estão sendo devidamente limpos, o que acarre
tou o alagamento em maisde 12 bairros no centro da
cidade de Rio Branco.

Prestominha solidariedade aos moradores des
ses bairros, Sr. presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência solicita aos Srs. Parlamentares presentes
nas diferentes dependências da Casa que venham ao
plenário, pois logo,após a votação desta PEC haverá
votação de outra. E importante que terminemos a Or
dem do Dia antes das 14h, para, então, começarmos
a sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência responde à questão de ordem do nobre
Deputado Arnald() Fariade Sá. S.Exª.tem razão, a pro
posta de emenda a Constituição fica desdobrada e o
art. 159 taz parte da.PEC que vamos votar, com todas
as emendas que a acompanham. Estamos publicando
o avulso corrigindo essa medida, oque foi solicitado
por meio de questão de ordem do nobre Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

AVULSO A QUE SE REFERE O PRE
SIDENTE
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO
N° 228-B, DE 2004

(Do Poder Executivo)
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Constituição e ..Justiça e de Redação. pela
admissibilidade. com enlendas (relator: DEP. OSMAR SERRAGLIO); e da
Comissão Especial pela aprovação desta. pela admissibilidade das
emendas que versam sobre o art. 159 de nas 4,10, 17,23,29, 30, 32. 73 e
91, e. no mérito pela aprovação parcial da de na 91, na forma do
substitutivo, e pela rejeição das de nOs 4, 10, 17. 23, 29, 30, 32 e 73, nos
termos do parecer do Relator. (relator: Dep. VIRGíLIO GUIMARÃES).
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSnTUlçÃO N° 228-A, DE 2004, QUE 'tALTERA O SISTEMA

TRIBUTÃRlO NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS"'.

EMENDAS APRESENTADAS NA COMISSÃO

NO Autor Confet'~

1 Francisco AppiQ 199

2 Luiz Antonio Aeury 1'n
3 Sandro Mabel 172
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5 Sandro Mabel 176
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NO Autor Conter.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 228, DE 2004

Emenda N° 41D4-CE i Altera o Sistema Tributário
Recebido em C ~ f ,: j 104 Nacional e dá outras providências.

EMENDA N° IQ4-CE
(Do Sr. Sandro Mabel e outros)

Art. 1° Os artigos da Constituição Federal a seguir
enumerados passam a vigorar com as seguintes alteraçõesF nos termos do
art.. 10 da PEC 228/2004:

"Art. 1 o .

'Att.
43 ...
.............................................................. ,. ,. _ ., "' ~ ..

§ 5° Exceto quanto ao tratamento tributário conferido à Zona
Franca de Manaus, aplica-se â Região Centro-Qeste o mesmo
tratamento tributário dispensado às Regiões Norte e Nordeste.
inclusive no que se refere ao inciso UI do § 2°.

'Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir
contribuição, na forma das respectivas leis. para o custeio dos
serviços de limpeza pública, especialmente o de vias,
logradouros, praças e parques, localizados no território do
município. observaoo o dispostO no art 150, I e UI.

Parág rafo único. A contribuição a que se refere o capu[ poderá ter
por base o valor venal do imóvel. não se aplicando o art. 146, lU,

~•............................., , ······························-rr
vj

'Art_
.~ ~ - - ~ - .

150

................. ~ o " _ •• _ r ~ •• - _. ~ .

VII - cobrar cantribuíções sociais sobre a receita da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, inclusive das
Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo poder púbhco.
.................... ~ 4 w.:. ~ .. , ~ , w lO • + "' ..
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153

§
_•• _•• ~_.a •• _•...•• _+.~ .. ~ .. ~ ~_ ..~~. __ 41 ••• ~~ ••• ~ ••••••••••••~ •••• ~ •••••• ~ ••• _ ••••

111 - Não poderá ser utilizado para fins de aproveitamento de
créditos decorrentes
contribuições sociais
cumulatividade.

de incentivos fiscais atribuídos a
submetidas ao principio da não-

••••••••• ~ ••••••• ~•••••••••••••••• - •••••••••••••••• - ••• - •••••••••••• ~-.-._._••• ~ •• -~ •• ~ •• ~+ •••-.-•••-- ••••

'Art. 159.

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados,
cinqüenta e um por cento na seguinte forma:
•••• __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~.4 •• 4 ••••• _ ••••••••••••_.

d} três por cento, destinado a fundo de desenvolvimento regional,
para investimento em infra-estrutura. nos termos da lei
complementar. que destinará vinte e cinco por cento dos recursos
ã Região Centro-Oeste, vinte e cinco por cento dos recursos à
Região Norte e cinqüenta por cento dos recursos à Região
Nordeste.
... ~ ~ ..•...•.••.. ~ .......•...•.•..•-._-.~ ~ .•..••....•.••... ~- .•........... ~ ...•...••...•••..-

'Art.

§ 10. As leis do plano pluJianuaJ. das diretrizes orçamentárias e
dos orçamentos anuais estabelecerão diretriz.es. objetivos e
metas da administração pública federal que reduzam as
desigua'dades regionais. destinando um percentual mínimo de
recursos federais referentes a ;nvestimento em infra-estrutura.
crédito, estímulo à atividade produtiva. às receitas e despesas
decorrentes de isenções. anistias, remissões, subsidias e
beneficios de natureza financeira. tributária e creditícia. para
efetiva aplicação nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
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Art. ~ Suprima-se o § 6°. o § 7° e o § ao do art. 159, nos
termos do art..1G da PEC 22812004.

Art.,3° O art. 2° d::, Proposta de Emenda à ConstituiÇão no 228,
de 2004. passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos no ADCT:

<IM. 98. No período de 2005 a 2030 as leis da administração
pública federal, de que trata Q art. 165 da Constituição, destinarão
no mínimo cinqüenta e cinco por cento dos recursos federais
referentes a investimento em infra-estrutura, para efetiva
aplicação nas Regiões Norte. NordeS1e e Centro-Qeste:

•Art 99. Enquanto não iniciar a exigência da contribuição de que
trata o art. 149-A. os Municípios e o Distrito f:ederal poderão
continuar exigindo as taxas já instituídas. que tenham como fato
gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza
pública,-

JusnnCACÃO

1. A redação do §5t:l do art. 43 (art. 1° da presente proposta) visa comglr o
desequilíbrio resultante da aplicação de regimes tributários federais favorecidos
às Regiões Norte e Nordeste, sem apljcá~os à Região Centro-Oeste. A mudança
possibilita condições de desenvolvimento sustentado a Regiões que têm
problemas estruturais equivalentes.

2. A redação do art. 149-A (art. 1° da presente proposta) integrava o texto da PEC
4112003 aprovado na Câmara dos Deputados. Tais dispositivos permitirão a
cobrança de contribuição para o custeio dos seNíços de limpeza pública, hoie
pagos mediante a cobrança de taxas qUE!! têm sido contestadas pelo Poder
Judiciário. A razão da proposição é a relevância desses serviços para nossas
cidades e falta de recursos municipais para fazer frente as despesas decorrentes
da sua realização. Há que se observar a regra provisória de exigência da
contribuição prescrita no art. 99 da ADCT (art. 3D da presente proposta).

3. Pretende-se com a redação do inciso Vil do art.150 (art. 1Q da presente
proposta) garantir a efetividade e a plena aplicação do princípio constitucional da
imunidade recíproca, vedando à Uni.ão e'X.igir tributo (P\SIPA,5EP)scbre as
receitas dos Estados e dos Municípios).

4. A redação proposta no inciso UI do §2° do art. 153 (art. 1c da presente
proposta), visa, a exemplo do que a PEC 228/04 já prescreve quanto ao IPI, vedar
a utilização do imposto de renda (que é base de cálculo para as transferéndas
constitucionais aos Estados e Municípios) como crédito por ocasião da apuração
das contribuições sociais devidas pelos contribuintes, para não reduzir os
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recursos que constitucionalmente já pertencem, na sua integraJidade,aos Entes'; ,
Políticos destinatários.

S. Busca-se com a redação da alínea d do inciso ~ do art. 159 (art. 10 da presente
proposta) o retomo do sistema de alocação de reOJrsos para a viabiliZação do
desenvolvimento regional aprovado na PEC 41/03. Estudos demonstram que
somente a Região Centro-Oeste dispende, na atualidade, entre 4 e 5 bflhões de
reais ao ano na promoção do seu desenvolvimento, quantia advinda da renúncia
fiscal e que precisa, em certa medida. ser coberta pelo novo sistema, uma vez
que passam a servedados beneficios fiscais para essa finalidade.

S. Relativamente ao §10 do· art 165 (art .1 0 .da presente proposta) e art. 98 da
ADCT (art. 3° da presente proposta). o que se quer é a garantia de um mínimo de
recursos orçamentários para aplicação nas regiões menos desenvolvidas do País,
condição primeira de realização de política de desenvolvimento regional séria.

7. A supressão proposta aos §§ 6° ao ao do art. 159 {art.. 20. da presente proposta}
objetiva prover o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional • FNDR de
recursos oriundos de fonte mais justa e consistente, pois da forma como está
estruturado na PEC 228 considera como base o IPI de cuja arrecadação 58% já
pertencem aoS Estados e Munícipios (quer dizer, em assim sendo. o fNDR acaba
por ser financiado, em sua grande parceJa. pelos próprios Estados e Municípios,
mesmo que 0.5 primeiros não mais disponham da competência para conceder
incentivos fiscais no ICMS). Por outro lado, a União tem administrado o IPI
conferindo-'he finalidade divorciada da questão arrecadatória, caraeterizando...se
maís corno um ímposto regulatório.Exemplo disso são as recorrentes
desoneraçôes•. seja por isenções. seja através da sua utilização Patii compensar
débitos de outros tributos. A participação do IPI na arrecadação da União vem
peráeoooforça aoiongo do tempo. passando de 19% em 1992 para 80/0 em 2002.
Ademais. a EC 42100, inc:tui dispositivo tendente â redução dO impacto do IPl nas
aquisições de bens de capital (art. 153, § 3°, IV).

A promoção efetiva do desenvolvimento regionaL de que o país necessita não
pode ler a origem dos seus recursos mercê da instabilidade arrecadatória do
referidotrjbuto.

Sala da Comissão. _ de março de 2004.
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Relatório de Verificação de Apoiamento

EMENDA APRESENTADA NA COMISSÃO N° 4JD4

Março de 2004

Confirmadas 176
Nilo Conferem 3

rOfêl do Exercicio -
Repetidas 1
lleQíveis 1
Retiradas -
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MíNIMO 171
FALTAM -

PropO$ição: EMC-4/2004 PEC22804 ::> PEC·22a/2004
Autor da Proposição: SANDRO MABEL
Data de Apresentação: 51312004 09:43:00

Ementa: Altera o Sistema Tributário Nacional e das outras providências
Possui Assinaturas Sufh:ientes: SIM

Totais de AssinatQras:

Assinaturas Confirmadas

OI

Nome do Parlamentar

1 Abelardo Lupion
2 Adelor Vieira

3 Airton Roveda

4 Alberto Ftaga
5 Alceu Collares
6 A/ex Canzíani
7 Alexandre Santos

8 Almermda de Carvalho
9 Almir Sã

10 André Luiz

11 Angela Guadagnín

'2 Allivaldo Vale

13 Anselmo
'4 Antonio Cambraia
15 Antonio Nogueira

16 Aracely de Paula
'7 Arlosto Holanda

18 Arnon Bezerra

19 Asdrubal Benles

20 B. Sá
21 Benedito de Lira

22 Bonifácio de Andrada
23 Bosco Costa

Partido UF

PfL PR
PM08 se
PMD8 PR
PT8 DF
PDT AS
PT8 PR
PP RI
PMOB RJ
PL AR
PMOa AJ
PT SP
PSOB PA

PT AO
PSOB CE
PT AP

PL MG
PSDB CE

PTB CE
PMDB PA

PPS PI
pp AL
PSOB MG
PSOB SE
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24 Cabo .Júlio
25 Carlos Dunga
26 CanOS Mota
27 Carlos Santana
28 Carlos WiUian
29 Celcita Pinheiro
30 Celso Russomanno
31 Chico daPnncesa
32 Colbert Martins
33 Confúcio Moura
S4 CorAuci Sobrinho

35 Cotiolano Sales
36 CustódiO Mattos
37 [Jantei Almeida

38 Darci Coelho
390eley
40 Derval de Paiva
41 Oilceu Sperafica
4::> númidAnn Cabral
43 Or. Evilá.sjo
44 Or. Francisco Gonçalves
45 Dr. Ribamar Alves

46 Edson Andrino
47 Ecmar Moreíra
48 Ec -'ardo Barbosa
49 Ech;ardo SCiarra
50 El iseu Moura
51 EnIo Baccí
52 Enivaldo Ribeiro
53 É: co Ribeiro

54 Fé ;)( Mendonça
55 Fel nando de Fabinho
56 FI cU I~i::.co Appio

57 FrancIsco Garcia
58' ,ncisco Rodrigues
59 G. ;,;ão Vieira
i::,. "1e: vãsio Silva

61 Gtil.o~rto Kassab
62 Gilber:o Nascimento
63 Gonzaga Mola
64 Gustavo FruE't

65 Hamilton Casar""
66 Hêlenildo AlbE.'l:o
67 It.ahlm Abi-Acket

68 IlCl~u Araujo
69 lo. ácio Arruda

70 InaidO Leitão
71 Ivan Ranzolin
72 Ivo José
73 Jaime Marrins
74 JaIr Bolsonaro
75 João Batista
76 João Catdas

psc
PT8
PL
PT
PSC
PFL

PP
PL
PPS
PMOB
PFL
PFL
PSOB
pedoS
pp

PV
PMDB
pp
PSDB
pse
PTB
PSO
PMOB
PL.
psoe
PFL
PP
PDT
PP
PP
PFL
PFL.
?P
pp
PFl
PMDB

PFl
PFl
PMD8

PSDB
PMOB
pSB
PSDB
pp
pp
pedoS
PI-
pp

PT
PL
PTB
PFL
PI-

MG
PB
MG

AJ
MG
MT
SP
PR
BA
AO
SP

BA
MG
BA
TO
RJ
TO
PR
PB
SP
MG
MA

se
MO
MG
PR
MA
AS
P8
AS
BA
BA
RS

AM
RR
MA

se
SP
SP
CE
PR
RO
AL
MG
SP
CE
PB
se
MG
MG
RJ
SP
AL
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77 João Campos
78 João Leão
79 João Paulo Gomes da Silva
80 Jorge Boeira
81 José Carlos Elias
82 José MiJitão
83 JO'S\as QU\f\ta\
84 Josué Beng1son
65 Jovino Cândido
86 Júlio Redecker
87 .Júnior Betão
a8 Jutahy Junior
89 Laura Carneiro
90 Leandro Vilela
91 Leodegar Hscoski

92 Leonardo Mattos
93 Leonardo Monteiro
94 Leonardo Vilela
95 Leônidas Cristino
96 Lobbe Neto
97 Luiz Bittencourt
98 Luiz Carlos Hauly

99 Luiz Carreira
100 Luiz Sérgio
101 Manato
102 Manoel Salvíano
10:3 Marcelino Fraga
'04 Marcos Abramo
105 Marcos de Jesus
106 Marcus Vicente

107 Maria Helena
108 Mário Assad Júnior
109 MáriO Heringer

110 Mauricio Rabelo
1 11 Mauro Benevides
112 Max Rosenmann
113 Medeiros
114 Miguel de Souza
1 15 Milton Monti

116 Moacir Micheletto
117 Mussa Demes
118 Nelson Bornier
119 Nelson Marquezefll
1 2Q Nelson Meurer
121 Nelson Proença
1 22 Nelson Trad
123 Neucimar Fraga

124 Niltoo Capixaba
1:250dair
126 Osmar Serraglio
127 Osvaldo Biolchi
128 Paes LandIm

129 Pastor Pedro Ribeiro
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PSDB
PL
PL

PT
PTB
PTB
P'MOB
PTB
PV
PSOB
PPS
PSOB
PFL
PMOa
PP
PV
PT
PP
PPS
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PT
PDT
PSOB
PMOB
PFL
PL
PTB
PPS
PL

POT
PL
PMDB
PMDB
PL
PL
PL
PMDB
PFL

PMDB
PTB
PP
PPS
PMOB
PL

PTB
PT
PMDB
PMDB
PTB
PMDB
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GO
BA
MG
se
ES
MG
RJ
PA
SP
RS
AC
8A
RJ
GO
se
MG
MG
GO
CE
SP
GO
PA

BA
AJ
ES
CE
ES
SP
PE
ES

AR
MG
MG
TO
CE
PR
SP
RO
SP
PA
PI

AJ
SP
PA

RS

MS
ES
RQ
MG
PR
RS
PI

CE
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130 Pauto BaUazar
131 Paulo Bauer
1:32 Paulo Feijó

163 Paulo Gou....êa
134 PaulO Kobayashi
135 Paulo Marinho
136 Pedro Chaves
1 37 Pedro Corrêa
138 Pedro Fernandes
139 Pedro Novais
140 IPhllemon Rodrigues
141 Pompeo de Mattos
142 Professora Raquel Teixeira
142 Raimundo Santos
144 Reginaldo Lopes
145 Ricardo Barros

146 RicardO Izar
, 47 Roberto Gouveia
148 Roberto Pessoa
149 Romeu Oueiroz
150 Rubens Oloni
151 RubinElIli
152 Salvador Zimbatdí
153 Sandro Mabel •

154 Saraiva Felipe
155 Sebasti?,O Madeira

156 Severiano Alves
157 Silas Brasileiro
1S8 Tadeu Filíppem

159 Takayama
160 Tatico
161 Vadao Gomes
162 ValClemar Costa Neto

163 Valc1enor Guedes
164 Vicente Arruda
165 Vieira ReiS
, SS Vignatti

,e7 Vilinar Rocha
168 Vir~iIio Guimarães

169 Wagner Lago
,70 Walter Pinheiro
,71 WanclelVál Santos
172 Zé Geraldo

173 Zé Lima
174 Zequinha Marinho
175 Zico Bronzeado
176Zonta

Assinaturas que Não Conferem

PSB
PFL
PSDB
PL
PSDS
PL
PMOS
PP

PTB
PMOB
PTS
POT
PSDS
PL
PT
pp

PTS
PT
PL
PTS
PT
PT
PTB
PL
PMOB
PSOB
PDT
PMDB
PMOS
PMOS
PTB
PP
PL
PSC
PSDB
PMDB
PT
PFL
PT
pp

PT
PL
PT
pp

PSC
PT
pp

RJ
SC
AJ
AS
SP
MA
GO
PE
MA
MA
PB
AS
GO
PA
MG
~R

SP
SP
CE
MG
GO
SP
SP
ao
MG
MA
BA
MO
DF
PR
DF
SP
SP
AP
CE
RJ
se
GO
MG
MA

BA
SP
PA
PA

PA
AC
se

N° Nome do \Parlamentar

1 Antonio Cruz
2 Assis Miguel do Couto
3 Zé Geraldo

PTa
PT
PT

Partido UF

MS
PR
PA

Assinaturas Repetidas

Nome do Parlamentar

1 Pastor Pedro Ribeiro

Partido

PMDB

UF

CE

A6&inaturas Repetidas

,
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Emenda N° 10 I041CE

Recebido em ()!jJ Q3 /04

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTJTUIÇÃO N° 228. DE 2004

(Do Sr. LUIZ CARREIRA e Outros)

Altera O Sístema Tributário
Nacional e dã outras providências.

EMENOAN° • DE 2004

Dê-se ao ç.aputdo inciso I do art. 159 da Constituição Federal, nos
termas do art. 1° da PEC n'" 228, de 2004, a seguinte redação; inclua-se a alínea
"d" no mesmo inCiso; e suprima-se os §§ 6°, 7° e 8° do art. 159 da Constituição
Federal, e o art. 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos
termos dos artigos 1C1 e 2° da PEC n° 228. de 2004. respectivamente:

-Art.159 _ _ _ .

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializ.ados. cinqüenta por cento na seguinte forma:

d) dois por cento. aos Estados das regiões Norte. Centro
Oeste e Nordeste, nesta com?reendida a área do Estado de
Minas Gerais aícançada pelê:l legislação que disciplina a
alínea c. para aplicação em programas de desenvolvimento,
repassados a titulo de transferência ce capital, observados
os mesmos crjterlos adotacios para d'lstribl,úção dos recursos
indicados na alinea a, respeitada a proporção relativa entre
os participantes, nos termos Ci:1 lei complementar. (NR)".

,JUSTiFICAÇÃO

o rerenao artigo dispõe sobre o que será entregue pela União. a,
título de repasse das receitas tributárias nacionais, para Estadas, Distrito Federal
e Municípios.

No texto aprovado pelo Senado Federal foi criado, 'para compensar
o fim da guerra fiscal, Fundo Nacional de Dt:senvolvimento Regiona! - FOR.
composto por 45% (quarenta e cinco por cento) do incremento da arrecadação do
·or proveniente da vedação de compensação de contribuições sociais (COFINS)
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na base de cálculo desse imposto. utilizando-se camo base o percentual de
crédito verificado em 2002. cujos recursos serão aplicados pelos próprios estados
em investimentos em infra-estrutura. sendo 93% (noventa e três por cento) do
montante nas regiões NINE I CO e 70/0 (sete. por cento) nas outras áreas menos
desenvolvidas do pais.

Ocorre que. a PEC 228 veio a compor o FOR com 45% do valor
relativo ao incremento provocado pela blindagem dos fundos constitucionais
quanto ao IPI. medida adotada com vistas, apenas, a evitar que recursos dos
Estados e Municípios continuassem sendo subtraídos pela União.

Em outras palavras. o FOR, planejado para compensar os estados
menos desenvolvidos das perdas ocasionadas peJo fim dos incentivos fiscais e
para promover um melhor equilíbrio econômico entre as regiões, Sérá bancado
pelos próprios estadOS. Desta forma. estará o governo concedendo aos estados
recursos que haviam sido retirados dos próprios estados.

O próprio Governo Federal, na proposta original de Reforma
Tributária, previa a destinaçao de 2% da arrecadação do IPI e fR para a
composição deste Fundo. Apesar da insuficiência desses recursos (cerca de R$ 2
bilhões) para atender as necessidades de desenvolvimento das Regiões Norte.
Nordeste e CentrcrOeste. estes sim seriêilm recursos novos a serem destinados
aos Estados menos desenvolvidos.

Por fim. é inserida no texto a forma eomo será feito o repasse
destes recursos. Entendemos que para preservar a .autonomia dos Governos
Estaduais. na gestão de seus recursos é fundamental que a entrega destes seja
efetuada diretamente aos Estados. a título de transferência de capital, garantindo
a possibilidade de aplicação. por parte do Executivo local, em infra--estrutura
voltada para programas de desenvolvimento.

Desta forma. estaríamos fortalecendo a composição financeira do
FDR, tomando-o mais compative\ com as verdadeiras necessidades das regiões
mais carentes de investimento.

Sala da Comissão,

(\ ( .
Deputado F'e'er~ Luiz Carreira

~
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PoSSUí ASSinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confinnadas

Nome do Parlamentar

1 Adão Pretto

2 Affonso Camargo

3 Airton Roveda
4 Alberto Fraga

5 AlceSle Almeida

6 Alceu Collares
7 Almerinda de Carvalho

8 AlmirSâ

9 Aloysio Nunes Ferreira
10 André Luiz

'1 Aníbal Gomes
12 Antonio Cambraia

13 Antonio Carlos Magalhães Neto
14 Antonio Cruz
15 Antonio Joaquim

16 Antonio Nogueira

17 Aracely de Paula

18 Asdrubal Bentes

19 AssIs Miguel do Couto

20 Augusto Nardes
21 B. Sá
22 BernardO ArisiOn

23 Bonifácio de Andrada

Partido

PT,

PSD8

PMOB
PT8
PMD8
PDT
PMD8

PL
PSDB
PMOB
PMDB
P$DB

PFL
FTB
pp

PT
PL

PMDB
P1'
pp

PPS
PMOB

PSDB

UF

RS
PR
PR

DF

RR

RS
RJ
RR
SP
RJ
CE
CE
8A
MS
MA
AP
MG
PA
PR
RS

PI
RJ
MG
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24 Bosco Costa
25 Cabo Júlio
26 Cados Dunga
27 Carlos Mata
28 Carlos Nader
29 Carlos Rodrigues
30 Carlos WiUian
31 Celcita Pinheiro
32 Celso Russomanno
33 Ch~co da Princesa
34 COnfúdo Moura
350000laoo SaJes
36 Darci Coelho
37 Oarclisio Perondi

38 Oilceu Sperafico
39 Or. Evilásio
40.0r. Francisco Gonçalves
41 or. Pinotti
42 Dr. Ribamar Alves
43 Or. RodOlfo Pereira
44 Edison Andnno
4S Edmar Moreira

46 Edson Duarte
47 EduardO Barbosa
46 E'áuardo Cunha
49 Eduar(io Sciarra
50 Eliseu Moura
51 Enio Ta~ica

52 Enivaldo Ribeiro
53 Fernando de Fabinho
54 Fernatldo Diniz
55 Francisco Appio
56 Francisco Garcia

57 Francisco Rodrigues
58 Francisco Turra
59 Gastão Vieira
60 Geraldo Resende
61 Gervasio Silva
62 Gilberto Kassab
63 Gonzaga Mota
&4 Gonzaga Patriota
65 Gustavo Fruet
66 HamiUon Casara
67 H@lanildo Ribeiro

68 Humberto Michíles
69 Ibrahim Abi-Ackel
70 Ildeu Araujo

71 lnacio Arruda
72 Inaldo LeItão
73 lris Simões
74 Jaime Martins

75 lalr Bolsonaro
7 i; ..João Alfredo

PSOB
PSC
PTB
PL
PFl
PL
PSC
PFL
pp
PL
PMDB
PFL
pp

PM08
pp

PSB
PTB
PFL
PSB
POT
PMD8
PL
PV
psoa
PM06
PFl
PP
PTB
pp

PFL
PMQS
pp
pp

PFL
pp

PMDB
PPS
PFL
PFL
psoa
PSB
PMDB
PS6
PSD8
PL
PP
PP
pedaS
PL
PYS
P1...
PTB
PT

SE
MG
PB
MG
~J

AJ
MG
MT
SP
PA
AO
BA
TO
RS

PR
SP
MG
SP
MA
RR
se
MG
8A
MG
RJ
PA
MA
GO
PB

BA
MG
RS
AM

RR
AS
MA
MS
se
SP
CE
PE
PA
AO
AL
AM
MG
SP
CE
PB
PR

MG
AJ
CE
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77 João Aimeida

78 João Ba tista

79 ~oão Caloas

80 João Fcntes

81 João Leão
62 João Matos

83 João Pízzolatti

84 João Tma
85 Joaquim Francisco

86 Jorge Boeira
87 José Carlos Machado

88 José Divino

89 Jost:" Llnhéués
90 José Mi;~tào

91 Jos-~· -AGcio Monteiro

92 José. ·berto Arruda
93 ":'-J'. H~.:::ha

94 Jose :.;,....;;Iana de Vasconcellos

95 José Thomaz Nooõ
96 Josias Quintal

97 Josué Bengtson
98 Júlio Delgado

99 JúnIor Betão
100 Jurandir Baia
101 Laura Carneiro

102 Lavoisíer Maia

103 Leonardo Mattos
104 Leonardo Vilela
105 Loboe Neto

'06 Luciano Castro

107 Luis Carlos Heinze

108 LUIZ 81ttencourt
109 Lu;z CarloS Hauly
110 LUIZ Carreira

111 Luiz Sergio
112 Man3\O

113 Marcelc, Castro

114 Marcelo Guimarães Filho

115 Marcelo Ortlz
116 Marcondes Gad elha
117 Marco::. Abramo
1 18 Maria do Rosario
1 19 Mauricio Rabelo
120 Mauro Benevide::i
121 Mauro Lopes

122 Max Rosenmann

123 Medeiros
124 Mendes Ribeiro Filho
125 Mendonça Prado
126 Miguel ,je Souza
127 Milton Barbosa
, 28 Mi~ton Cardias

129 Milton ~·Jfon:l
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PSDa
PFL
PL
S.PART.
PL
i i.~IJB

PP
PL
PT8
PT
PFL
PMD8
PP
PTB
PTB
PFL
PFL
PL
PFL

PMDB
PTB
PPS
PPS
psa
PFL
PSB
PV
PP
PSD8
PL
PP
PMD8

'PSDB

PFL
PT
PDT
PMDB
PFL
PV
PTB
PFL
PT
PL
PMDB

PMDB
PMDB
PL
PMDB

PFL

PL
PFL

PTB

PL
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8A
SP
AL
se
BA
se
:EC
l,C
PE
se
SE
RJ
CE
MG

PE
DF
BA
MG
AL
AJ

PA
MG

AC

AL
RJ
AN

MG
GO
SP
p.~

RS

GO
PR

BA
RJ
ES
PI

BA
SP
PB
SP
RS
TO

CE..
MG

PR
SP
RS
SE
AO
BA
RS

S?
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130 Moacir Micheletto
131 Mussa Oemes
132 Neiva Moceka

'33 Nelson Bomier
134 Nelson Meurer
135 NelSOn Trad
136 Nilson Ptnto
'37 NUlon Baiano
138 Odair
139 Osmânio Pereira
140 O$valdo Btok:hi
141 Paes Landim
142 Pastor Francisco Olímpio
143 Pastor Reinaldo
144 Paulo aauer
145 Paulo Feijó
, 46 Pauto Gouvêa
147Paufo Kobayashi
148 Paulo Rocha
149 Pedro Chaves
150 Pedro Fernandes
151 Pedro Novais

152 Philerncn Rodrigues
153 Pompeo de Mattos
.. 54 Promotor Afonso Gil
155 Rafael Guerra
156 Raul Jungmann
157 Reinaldo SeUlo

156 Renato Casagrande
159 Ricardo Barros
150 Aobério Nunes
161 Roberto Balestra
162 R.oberto Brant
163 Roberto Jefferson
, 64 Rolberto Pessoa
165 R<XJrigo Maia
166 Romeu QueiroZ
167 Rommel Feiió
168 Ronaldo Oimas
169 RonaldO Vasconcellos
'70 Rose de Freitas
171 Rubinellí
'72 Sal.....ador Zimbaldi
173 Sebastião Madeira

'74 SSlI"afjm Venzon
175 Sêveriano A!lles

176 Silas Brasileiro

177 Simão Sessim
178 TalKayama
179 Tal.'"cisio Zimmermann
180 Tatico
181 Valdenor Guedes
182 Vander1ei Assis

PMOB
PFI..

PMOB
P?
PMOB
PSOB
PP
PT
PTB
PMOB
PTB
PSB
PTB
PFl
PSOB
PL
PSD8
PT
PMD8
PTB
PMOB

PTB
POT
POT
PSOB
PPS
PL
PSB
pp

PFL
PP
PFL
PT6
PL
PFL
PTB
PTB
PSOB
PTe
PMDB
PT
PTB
PSDB
PSDB
PDT
PMDB
PP
PMDB
PT
PTB
PSC
pp

PA~
PI

RJ
PR
MS
PA

es
MG
MG
RS

PI
PE
AS

se
R..J
AS
SP
PA
ao
MA
MA
PB
AS
PI

MG
PE
RJ
ES
PR

BA
GO
MG
RJ
CE
RJ
MG

CE
TO

MG
ES
SP
SP

MA

se
BA
MG
RJ
PR
RS
DF
AP
SP
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183 Vieira Reis
184 Vignatti
185 Virgílio Guimarães

186 Wagner Lago
187 Waller Feldman
'88 Veda Crusiu$
189 Zé Geraldo
190 Zê Gerardo

191 Zelinda Novaes

192 Zenaldo Coutinho
193 Zequinha Marinho

194200ta

Assinaturas Repetidas
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PMDB
PT
PT
PP
PSDB
PSOB
PT
PMDB
PFL
PSOB
PSC
pp

Março de 2004

RJ
sd
Me:.
MA
sp
RS
PA
ce
BA
PA
PA
se

N° Nome do Parlamentar Partido UF Assinaturas Repetidas

1 Aírton Roveda PMOB PR 1

2 Almerinda de Carvalho PMOB RJ 1

3 Antonio CamOraia PSDB CE 1
4 Asdrubal Bentes PMDB PA "\

5 B. Sá PPS PI 1

6 Bonifácio de Andrada PSOB MG 1

7 Carlos Dunga PTB PB 1

8 Carlos Nader PFL RJ 1

9 Celeira Pinheiro PFL MT 1

10 Celso Russomanno PP SP 1

11 Darci Coelho PP TO 1

12 Or. Evilásio PSB SP 1

13 Or. Francisco Gonçalves PTB MG 1

14 Edmar Moreira PL MG 1

15 Eduardo Barbosa PSOB MG 1

16 Francisco Garcia PP AM 2

17 Gonz89a Meta PSDB CE 1

, 8 Gonzaga Patriota PSB PE 1

19 Hamilton Casa~a PSB RO 1

20 Humberto Michlles PL AM 1

21 lnaldo Leitão PL PB 1

22 Jaime Manins PL MG 1

23 Jair 8olsonaro PTB RJ 2

24 João Batista PFL SP 1

25 Joao Caldas PL AL 2

26·João Pizzolatti PP se 1

27 José Milítão PTB MG :2

28 Josué Seng!son PTB PA 2

29 Leonardo Vilela PP GO 2

30 Marcelo Qrtíz PV SP 1

31 Mauricio RabeIo PL TO 2

32 Milton Barbosa PFL BA 1

33 Mílton Cardias PTB RS 3

34 Nelson Trad PMDB MS

:J5 NiI::;urI Pifllu PSDB PA
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Emenda N° 17 /04-CE

Recebi:io ~m lo I Ó3!(j4 ~

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EXAMINAR O MÉRITO DA PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NV 228-A. DE 2004.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 228-A, DE 2004

Altera o Sistema Tributária Nadonal e dá

outras providências.

EMENDA MODIFICATIVA NSl _

Acrescente-se no inciso I, do artigo 159 da Constituição Federal, com a

redação dada pela Proposta de Emenda Constitucional nlO! 228-A. a letra "d",

aJterando-se igualmente o inciso I e os incisos 1 e 11 do parágrafo 72 do mesmo

artigo 159.

"Art. 159 (•.•)

t - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos

de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, cinqüenta. por cento na

seguinte fonna:

(...)

d} dois por cento, destinado a financiamento de programas de

desenvolvimento no Estado do Espírito Santo, no Noroeste do Estado do Rio de

Janeiro e nas Regiões Norte, Cenlro-Qeste e Nordeste, nesta compreendida a
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ifea-ao-cstado de Minas Gera alcançada pela Iégtslãçao que dISCiplIna a ãhnea
c, por intennédio dos respectivos Estados, nos tennos de lei complementar."

(._.)

§ 7'4 (•••)

1 - noventa e três por cento. nas regiões Norte. Centro-oeste.

Noroeste e no Estado do Espirito Santo;

11 - sete por cento, nas áreas menos desenvolvidas das Regiões Sul

e Sudeste. com prioridade para o Vale da Ribeira dos Estados do Paraná e de

São Paulo. o Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. o Oeste do Estado de Santa

catarina, a Metade Sul e o Noroeste do Estado do Rio Grande do SUL e o Norte

do Estado de Minas Gerais. (NR)

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda pretende restabelecer e garantir os recursos para o

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
portanto resgata o texto aprovado na Cãmara Federal com os 2% decorrente da

arrecadação de IR e IPI para os estados da região Norte, Nordeste, Centro

Oeste, es, parte do RJ e MG, em substituição a alUaI "guerra fiscal" do ICMS.

o texto da Reforma Tributária, apresentado pelo Deputado Virgilio

Guimarães, relatar da PEC 41J03, e aprovado na Comissão Especial da Reforma

Tributária.. e no plenário da Câmara, foi fruta de negociações e acordo consensual

de todos, ocasionando certa tranQüilidade para os Govemos Estaduais.

Em relação ao dispositivo do parágrafo 72 do artigo 159. quando da

distribuíção dos recursos previstos nos incisos I e U, o Estado do Espanto Santo foi

penalizado. Necessário que o Estado do ES fique com os recursos a serem

distribuídos às regiões menos favorecidas, ou seja. Norte, Nordeste e Centro

Oeste. pois é assim que se desenha atual o mapa tributário do Brasil.
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Confirmadas 178
Não Conferem 1
Fora do Exercício -
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Proposição: EMC-17/2004 PEC22B04 => PEC-22812004
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Ementa: ADera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.
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.-... .... -
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Eh :nda NQ 23 /04-CE

i'< ",-:!t1oo em ..{ O! O3104 ~;Z

Março de 2004

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL À PEC N° 228, DF. 2.004

(Do Sr. Luiz Cartas Hauly e outros)

Altera o Sistema Tributário Nacional e

dá outras providêndas.

As Mesas da Cámara dos Deputados e do Senado Federal.

nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte

emenda ao texto constitudonal:

Art. 1° Os artigos da Constituição Feàeral a seguir enumerados passam a vigorar

com as seguintes alterações:

.. AJ L i 45 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 2° As contribuições de intervenção no domínio econômico:

"Art. 150 : 0 •••••••• , 0 ..

§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo.

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos,

taxas ou contribuições só poderã ser concedido mediante lei especifica.

federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérías acima

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição."

........................................................... 0 Art.

153. Compete ã União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos e serviços estrangeiros;
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11 exportação, para o exterior. de produtos nacionais ou

nacionalizados. e de serviços;

111 - renda e proventos de qualquer natureza:

IV - movlmentação ou transmissão de \la\ores ede créditos e direitos

de natureza financeira;

V - imposto seletivo sobre petróleo. combustíveis e lubrificantes de

qualquer origem. cigarros e outros produtos do fumo. energia elétrica,

bebidas alcoólicas e não alcoóUcas, aparelhos eJê1ro-eletrênicos e

eletrodomésticos. veíc:utos. automotores de qualquer natureza e para

qualquer finalidade. produtos considerados supérfluos ou suntuários.

teJeOJmunicaçóes, e qualquer outro produto ou serviço indicado na tei.

§ 2° O imposto previsto no inâso IV terá alíquota máxima de setenta e

seis centésimos por cento.

§ 3° O imposto previsto no inciso V:

(.- incidirá tambêm na importaçáo;

11 - será monofásico;

111- terá alíquotas diferenciadas por produto;

IV - não incidirá sobre produtos e serviços destinados ao exterior.

§ 4° A lei estabelecerá a forma de devolver, ao exportador, o montante

do imposto previsto no inciso V que onerar os produtos e serviços

exportados.-

.... _ " oi ~ oi " ~ & + ,. ~. __ ..

-Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto

seletivo sobre petróleo. combustiveís e lubrificantes de qualquer origem,

cigarros e outros produtos do fumo. energia elétrica. bebidas alcoólicas e

não alcoóiicas, aparelhos eletro-eletrõnicos e eletrodomésticos. veículos

automotores de Qualquer natureza e para qualquer finalidade, produtos

considerados supérfluos ou suntuários, telecomunicações, e qualquer outro

produto ou serviço indicado em lei complementar.

§ 10 O imposto previsto neste artigo:



12588 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2004

! - será monofãsico. incidindo nas operaçóes e prestações destinadas

a consumidor finaL devendo ser exigido antecipadamente por substituição

tributária, indusive na importação;

II - Incidirá também na importação;

!li - terá alíquotas diferenciadas por produto e uniformes em todo o

território nacional;

IV - não incidirá sobre produtos e serviços destinados ao exterior,

V - não será objeto de incentivos e beneficios fiscais;

VI - terá suas alíquotas fixadas mediante deliberação conjunta dos

Estados e do Distrito Federal.

§ 20 Em relação ao imposto previsto neste artigo, a lei complementar.

I - estabelecera a forma de devolver ao exportador. o montante do

imposto que onerar a aquisição de produtos exportados;

11 - indicará os Estados que deverão efetuar a devolução;

111- disporá sobre a substituição tributária prevista no §1 c
, I;

IV - indicara outros produtos e mercadorias tributados:

V - estabelecera seus fatos geradores, bases de cálculo e

contribuintes...

"Art. i56 - .

111 - propriedade de veículos automotores;

IV - propriedade territorial rural;

V - transmissão causa motriz e doação, de quaisquer bens ou direitos;

§ 30 O imposto previsto no inciso IV:

I _ terá seus fatos geradores, bases de cálculo alíquotas e

contribuintes fíxados em lei complementar;

11 - não será objeto de incentivos e beneficios fiscais concedidos por lei

municipal;
lll- terá suas alíql...'O!aS fixadas de forma a desestimular a manutenção

de propriedaaes improdutivas;
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IV não incidirá sobre pequenas glebas rurais, """definidas em lei

complementar, quando as explore. $0 ou com sua família, o proprietário que

não possua outro imóvel.

§ 4° O imposto previsto no inciso V:

I - relativamente a bens imóveis e respedivos direitos. compete ao

Município da situação do bem;

11 - relativamente a bens m:)veis. títutos e créditos, compele ao

Município onde se processar o inventário ou arrolamento. ou tiver domicilio o

doador;

1II - terá a competência para sua instituição regulada por lei

complementar.

a) se o doador tiver domicilio ou residênda no exterior;

b) seo de cujus possuia bens. era residente ou domiciliado ou teve o

seu inventário processado no exterior;

IV - terá suas alíquotas fixadas em lei complementar."

~.4 ~ ~ .........•.•_.~.~4•....1 ~_ D..•............•......_ .
"'Art. 158 .

]V - trinta por cento do produto da arrecadação do imposto previsto no

art. 155.

Parágrafo (Jnico. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios,

menoionadas no inciso IV, serão creditadas:

I - setenta e cinco por cento segundo o disposto em lei complementar:

RI - vinte e cinco por cento segundo o disposto em lei estadual."

"Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos previstos no art. 153, JlI, IV

e V, vinte e sete tnteíros e cinco décimos por cento na seguinte forma:

a) doze por cento. ao Fundo de Participação dos Estados;

b) treze inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de Participação

dos Municipios;

c} dois por cento, para aplicação em programas de financiamento ao

setor produtívo das Regiões Norte. Nordeste e Centro-Oeste, através de

suas instituições financeiras de carater regional, de acordo com os planos
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~'egionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do

Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei

estabelecer;

11 - do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 153. V, dez

por cento aos Estados e ao Distrito Federal. proporcionalmente ao valor das

respectivas exportações de produtos e serviços indicados no art.

155 , .

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Municípios trinta por cento

dos recursos que receberem nos termos do inciso II e do § 4°, observados

os critérios estabelec:idos no art 158, parágrafo único.

§ 4° Se. em apuração trimestral. a arrecadação do imposto previsto no

art. 153. V. for superior a vinte e cinco por cento da soma da arrecadação

desse imposto e do previsto no art. 155, a União entregará o montante

excedente aos Estados e ao Distrito Federal. em parcelas proporcionais ã

arrecadação do imposto estaduaL"

..Art. 160 .

Parágrafo único. . , .

111 - ao cumprimento dO disposto no art. í55. § 1D
, V, na forma da lei

complementar.,.

..................................... ~.4 ·• _* -

"Art. 195 - - - .

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na

forma da lei. incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do

trabalho pagos ou creditados. a qualquer titulo, à pessoa fisica que lhe

preste serviço. mesmo, sem vínculo empregatício:

............... "' - -~_ .. ~ .. - .. - ~ ~ _ '"' .

§ 11 É vedada a concessão de remissá:J ou anistia das contribuições

sociais de q:'J0 tratam os incisos I e 11, para dêbltos em montante superior ao

fixado em lei complementar.

§ 12 Os débitos relativos à contribuição prevista no inciso I poderão ser:

compensados com pagamentos do imposto prE:visto no art. 153, IV, na forma

da lei,
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o ICMS, O tributo de maior receita no País, é também o mais

sonegado. E pade-se afirmar, com convicção, que quem sonega o ICMS sonega

tambêm O IPI. a Cofins, o PIS/Pasep e o Imposto sobre a Renda.

Os métodos de sonegação são os mais variados. e não há meios

de impedi-los. Peto menos esses meios não foram encontrados até hoje. A

fiscalização é feita sempre a posteriori. o que pennite ao Fisco recuperar uma

parcela ínfima daquilo que lhe foi subtraído.

No momento em que se procura reformar o sistema de tributos no

Pais, com vontade politica demonstrada peio Poder Legislativo e, ao que parece,

também pelo Poder Executivo, o que não ocorreu no passado recente, deve-se

envidar todos os esforços para escoimar da tributação naCional os tributos

facilmente sonegáveis, e substituHos por outros de sonegação mais difícil e de

controle mais fácil. É isso. justamente, o que estamos propondo nesta PECo

Introduzimos os impostos chamados seleti.vos (que nos Estados

Unidos recebem o name de -excise taxes"). tanto na competência federal como

na estaduaL O imposto seletivo estadual será pago ao Estado consumidor.

através aa sistemática da substituição tributária. o que o tema socialmente mais

justo. e politicamente mais correto, porque atende aos anseios da Federação.

Os produtos e serviços que serão alcançados pelo Imposto

Seletivo estão indicados no texto constitucional, mas a lei ou a lei complementar

poderão aumentar a relação.

A grande preocupação com esse imposto é a oneração das

exportações. Nossa proposta mostra-se atenta a essa questão e estabelece que a

lei dirá como será devolvido o imposto que gravar as aquisições das mercadorias

exportadas. O Imposto Seletivo, portanto, náo acarretará õnus para os

exportadores.

o Imposto sobre Movimentação Financeira é introduzido na

competência da União, com alíquota máxima de 0,76%. Esse imposto, no

entanto, não prejudicarâ as empresas formais, porque o montante pago será

dedutível da contribuição social devida pelo empregador, incidente sobre a folha

de salãriQs. A União deixará de arrecadar o IPI, o IOF e a Cofins. O PIS ficou'

intocado porque merece o status de direíto adquirido dos trabalhadores. Sua
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§ 13 Os montantes compensados na forma do parágrafo allterior salão

ressarcidos ao órgão a que se destina a receita da contribuição."

Art. 2° O imposto de que trata o art. 153, IV, da Cons"tituição. observará o disposto

no art. 85 do Ato das Disposições Constitucionais Transitõrias.

Art. 3° Esta Emenda entra em vigor em , o de janeiro do segundo ano

subseqüente ao de sua promulgação.

§ 10 Antes da data prevista no caput a União, os Estados. o Disbito

Federal e os Municípios poderão editar as leis complementares e ordinárias

necessárias a aplicação das alterações previstas nesta Emenda.

§ 2° As leis editadas produzirão efeitos a partir da entrada em vigor

desta Emenda.

§ 3° Ficá assegurada a aplicação da ~egislação anterior. à data prevista

no caput. no que não seja incompatível com esta Emenda e com a legislação

prevista rlOS pai ágl aros allteriares.

§ 4° O disposto no art. 153, IV, entra em vigor em 10 de janeiro

subseqüente ao da publicação desta Emenda, sendo a alíquota dO imposto, em

2004, de trinta centésilllOS pCI cento.

Art. 4 0 Ficam revogados os seguintes dispositivos da Constituição: art 153, § se,
art. 155. §§ 3°, 4Q e 5°, art. 158, 11 e UI, e art. 161, I.

JUSTIFICAÇÃO

Os tributos declaratórios, que são, no dizer do Côdigo Tributário

Nacional, os lançados por homologação, têm causado grandes transtornos ao

Sistema Tributário Naóonal. E isso ocorrer principalmente, porque dão origem a

um espantoso volullle de SOl legação.
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exclusão. mesmo que prevista uma substituição da fonte de recursos. poderia

gerar questionamentos judiciais que certamente não viriam concorrer para a paz

socíal e o entendimento desejável entre.o Fisco e os contribuintes.

O Imposto sobre Grandes Fortunas não mais aparece no aexto

constitucional por dois motivos. Primeíro. porque sua exigência incentivará a fuga

de capitais. não apenas estrangeiros. mas também nacionais. Segundo, porque a

experiéncia internacional com eS$e imposto lá demcnstrouque sua receita é

extremamente baixa. não compensando os problemas que acarreta.

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é entregue à

competência municipal. onde certamente obterá melhor tratamento do que o

dispensadO até agora pela União.

Os M'LJnicipios perdem o ISS. imposto que vem sendo cobrado

aunulatlvamente. com sérios entraves para a economia. e ganham os Impostos

sobre Transmissão causa Mortis e Coação e sobre Propriedade de Veiculos

Automotores. O primeiro certamente complementa0 ITBI. e o segundo tem

natureza estritamente municipal.

Além diSSO. sua participação de 25% na receita do ICMS foi

substituída. cem vantagem para OS beneficiários. por participação de 30% na

receita do Imposto Seletivo estadual.

Os FundQsConstitucionai:s foram mantidos. e serão supridos com

recursos do IR. do lMF e do Imposto Seletivo.

Finalmente. nossa Emenda propõe a retirada da competência da

União para a exigência de contribuição social sobre o lucro. A vigente

Contribuição Social sol?re o Lucro Líquido e um done do imposto sobre a Renda,

e foi criada para evitar a elevaçao das alíquotas desse imposto. Trata-se de uma

contribuição politicamente incorreta. pois serve somente para reduzir os recursos

da partilha com Estados e Municipios. A retirada da competência não reduz. em

principio, a receita da União. Basta a esta que: calibre as alíquotas do lR para que

os mesmos níveis de receita sejam mantidos.

A Proposta de Emenda estabelece que a Reforma Tributária entre

em vigor em 1 (I de janeiro do segundo ano subseqüente ao de sua promulgação.

Haverá. assim. tempo suficiente para a elaboração criteriosa das leis

complemer.tares e ordinãrias. as quais. prevê nossa Emenda. poderão ser

editadas antes mesmo da vigência da alteração constitucional.

Sala da Comissão, em de outubro de 2003

.çJ7á!b.~
Oeputado LUIZ CARLOS HAULY

(P50B-PR)
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Relatório de Verificação de Apoiamento

EMENDA APRESENTADA NA COMISSÃO N° 23/04

Março de 2004

Confinnadas 209
Não Conterem -
Fora do Exercício .
Repetidas 57
ilegíveis .
Retiradas -
TOTAL 266
MiNIMO 171
FALTAM

PropO$íçáo: EMC~23J2004 PEC22804 => PEC·228/2004
Autor da Proposição: LUIZ CARLOS HAULY
Data de Apr&$entaçâo: 101312.00416:06:00
Ementa: Altera o Sistema Ttibutáno Nacional e dá oulras provldências.

Possui Assinatur.as Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

Nome do Parlamentar

, Affonso Camargo

2 Airton Roveda
3 Alberto Fraga

4 A/cesle Almeida
5 Alceu Collares

6 Alex CanZiani
7 Almerinda de Carvatho

8 Almir Sá

9 Aloys',o Nunes Ferreira
10 Âtvaro Dias

11 André Luiz

12 Aníbal Gomes

13 Anselmo

14 Antonio Cambraia
15 Antônio Carlos Biffi

1eAntonio Carlos Magalhães Neto

17 Antonio CarloS Mendes Thame

18 Antonio Carlos Pannunzio
19 Antonio Cruz

20 Antonio Nogueira

2 i Aracely de Paula
22 Afioslo Holanda
23 Aroldo Cedraz

Partido

PS08
PMOB
PTe
PMOB
PDT

PT8
PMOB
PL
PSOB
POT
PMOB
PMQB
PT
PSOS
PT
PFl
PSDB
PSDB
PTB
PT
PL
PSOB
PFL

UF

PR
PR
DF
AR
RS

PR
RJ

AR
SP
RN
RJ
CE
AO

CE
MS
BA
SP

SP

MS

AP
MG
CE
BA
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24 AsdruJbal Bentes
25 Assis Miguel do Couto
26 AthOS Avelmo

27B. Sá
28 Benedito de L.ira
:29 Bernardo Atiston
30 Bonifácio de Andrada
31 BO$cO Costa

32 Cabo Jülio
33 Carlos Ounga
34 Carlos Mata
35 Carlos Nader
36 Carlos Santana
37Cartos Willian
38 Celcita Pinheiro

:.3 9 Chico da Princesa
40 Confúcjo Moura
41 Coriolano Sales
42 Cos1a F erreíra

43 Custódio Mattos
44 Darci Coelho
45 Darcísio Perondi
460eley
47 oeNal de Paiva
48 oilceu Speralico

4l:t Domiciano Cabral
50 Or. BenGdito Oias
5 t Or. Evilásio
52 or. Francisco Gonçalves
53 Dr- FinoUi
54 Or. Ribamar Alves

55 Eàison Andrlno
56 Edmar Moreira
57 Edson Duarte
58 Eduaroo Barbosa
59 E::1uarco Gomes
60 Eduarco SClarra
61 Eliseu Moura
62 Efiseu Resenoa
63 Enio Bacci
04 t::nrv81ldo HibelfQ

65 Félix Mendonça
66 Fernanco de Fabinho
67 Fern;anao Oiniz
68 Feu Rosa
69 Francisco Appio

70 FranCISco Dornelles
71 Francisco Garcia
72 Franç,sco Roc:"lgl.,;es

73 Francisco Turra
74 Gas1âo Vierra
75 Geraldo Thadeu
76 Gilberto Nascimento

PMoe
PT
PPS
PPS
pp
PMOB
PSOB
PSOB
PSC
PTB
PI..
PFL
PT
PSC
PFL
PL
PMDB
PFL
PSC
PSDB
PP
PMOB
PV
PM06
PP
PSOB
pp

PSB
PTB
PFL
PS8
PMOB
PL
PV
PSDB
PSOB
PFL
pp

PFL
POT
PP
t='FL
PFL
PMOB
PP
pp

PP
pp

PFL

PP
PMOB
PPs
PMOB

PA
PR
MG
pr
AI..
RJ
MG
SE
MG
P8
MG
RJ
RJ
MG
MT
PR
RO
BA
MA
MG
TO
AS

RJ
TO
PR

PB
AP

SP
MG
SP
MA
se
MG

BA
MG
TO
PR
MA
MG
AS
PB
BA
BA
MG
ES
RS
RJ
AM
RR
RS
MA

MG
SP
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77 Gonzaga Mota
78 Gonzaga Patriota
7a Gustavo Fr\Jct

ao Helenildo Ribeiro
a1 Ibrahim Abi-Ackel
82 Udeu ArauJo

83 fnaldo Leitão
84 Ivan Ranzolin
85 Jaime Martins

86 Jair Bolsonaro
87 João Batista

88 João Caldas
89 João Magalhães
90 João Matos

91 João Piuolatti
92 João Tota
93 ,Joaquim FranciSCo
94 Jorge Boeira
95 José Cark:ls Elias
96 José Militão

97 José Roberto Arruda
98 José Racha

99 José Thomaz Nonó

100 Josias Quinlai
101 Josué Ben9tsoo
102 Jovair Arantes
103 Jovíno Cãndido
104 Juiza DeOlse Frossa,d

105 ,Júlio Cesar
, 06 Júlio Redecker
, 07 Jurandir Boia

1Da Lavoisier Mala
109 Leodegar T,scoski
, 10 Leonardo Mattos
111 Leonardo Vilela
112 Leónidas Cristina

113 Lincoln Portela
114 Lobbe Neto

115 LUCIano Castro

116 Luis Carlos Hejnze

1 1 7 LUIZ 6ittencovlt
118 Luiz Carlos Hauly
119 Luiz Carreira
120 Luiz Piauhylino

121 Luiz Sérgio

122 Manato
123 Ma,cellno Fraga

'24 Marcelo Castro
125 Marcelo Guimarães Filho

126 Marcelo Ortlz
127 Marcondes Gadelha

'28 Marcos Abramo
129 Maria Lucia
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PSDB
PSB
PMOB
psoa
pp

PP
PL
PP
PL
PTB
PFl..
PL
PMOB
PM06
pp

PL
PTB

PT
PTB
PTB
PFL
PFL

PFL
PMOS
PTB
PTB
PV
PSOB
PFL
psoe
PSB
PSB
pp

PV
pp

PPS
PL

.PSOB
PL
pp
PMDB
PSOB
PFL
PTB

PT
PDT
PMOI3

PVlDB
PFL
PV
PTB
PFL
PMDB
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CE

PE(
PA
AL
MG
SP
PB
se
MG
RJ
SP
AL
MG
se
se
AC
PE
se
ES
MG
DF
8A
AL
RJ
PA
GO
SP
RJ
Pl
RS

AL
RN
se
Mu
GQ
CE
MG
SP
AR
RS
GD
PR
BA
PE

RJ
ES
ES
PI
BA
SP .,

PB
SP
RJ
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130 Mário Heringer
131 Maurício Rabelo
, 32 Mauricio Rands
133 Mauro BeneVh'1es
134 Mauro Lopes
, as Mede,ros

136 Mendes Ribeiro Filho
137 Miguel de Souza
138 Milton Barbosa
139 Moacír Micheleho
140 Mussa Oemes
141 Nélio Oias
142 Nelson Marquezelli
143 Nelson Meurer
144 Nelson Proença
'45 Nelson Trad
146Neucimar Fraga
147 Neuton Lima
"14B Ney Lopes

'49 Nilson Mourão
150 Nilson Pinto
1. 5'1 Milton Baiano

152 Nilton Capixaba
153.Odalr
154 Osmânio Pereíra
155 Osório Adriano
1~6 Osvaól1o Biolctli

157 Paes Landím
158 Pastor Frankembergan
159 Paulo Baltazar
160 Paulo Bauer
161 PaulC' Feijó
'62 Paulo Gouvêa
163 Paulo t<obayashí
164 Pauto Rocha
165 Pedro Chaves
166 Pedro Corrêa
1607 Pedro Fernandes

168 Pedro Novais
169 Philemot'l Rodrigues
170 Poml-'eo de Mattos
, 71 Professor Irapuan Teixeira
172 Reõnaldo Betão
173 Ricardo Barros
174 Ricarco Jzar
'\ 7S Ricarço Riqua

176 Roberto Pessoa

177 Romel AnlZIO

178 Romeu Queiroz
179 Aomrl.el Feijó
180 Ronaldo Dimas
181 Ronalao Vasconcellos
182 Romvon Santiago

POT
PL
PT
PMOB
PMOB
?L

PMOB
PL
PFL
PMOB
PFI
pp

PTS
?P
PPS
PMOB
PL
PTa
FFI
PT
PSDa
pp
PTB
PT
PT8
PFL
PMDB
PTB
PTB
PS8
PFL
PSDB
PL
PSD8
PT

PM08
PP
PTa
PMOB
PT8
PDT
PP
PL
pp
PTS
PL
PL.
pp

PT6
PT6
PSOB
PTB
pp

MG
TO
PE
CE
MG
S?
AS
AO
BA
PR
PI

RN
SP
P'R
RS
MS

es
SP
AN
AC
PA
es
AO
MG
MG
DF
AS
PI
AR
AJ
se
AJ
RS
SP
PA
GO
PE
MA

MA

P8
RS
sp
RJ
PR
SP
rs
CE

MG
MG

CE
TO
MG
AC
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183 Rose de Freitas
184 Rubinelli
185 Salvador Zimbaldi
186 Saraiva Felipe
, 87 Serafim Venzon
188 Severiano Alves
'89 Silas Brasileiro
190 Tarcisio Zimmermann
19' Tatico
192 Vadão Gomes
193 Vandeflei Assis

'94 Vicente Arruda
'95 Vícentínho
196 Vieira Reis
'97 Vignatti
'98 Virgílio Guimarães
199 Wagner Lago
200 WaJler Feldman
201 Wladimir Cosia
202 Veda Crusius
203 Zé Geraldo

204 Zé Gerardo
205 Zé Lima
206 Zenaldo Coutinho
207 Zequinha Marinho
208 Zico BrenzeaClo
209 Zonta

Assinaturas Repetidas
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PMQ6
PT
PTa
PM08
PSDB
POT
PM08
PT
PTB
pp
pp

PSOB
PT
PMOB
PT
PT
P?

PSOB
PMOB
PSDB
PT
PMOB
PP
PSOB
PSC
PT
pp
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ES
SP
SP
MG
se
8A
MG
RS
DF
SP
SP
CE
SP
RJ
se
MG
MA

SP
PA

RS
PA

CE
PA
PA
PA
Ae
se

Na Nome do Parlamentar Partido UF Assinaturas Repetidas

1 Aleeste Almeida PMDB RR 1

2 Alce u Colfares PDT RS 1
3 André Luiz PMDB RJ 1

4 Aníbal Gomes PMOB CE 1

5 Antonio Cambraiêl PSOB CI;
"'

6 Antonio Nogueira PT AP 1

7 Ariasto Holanda PSDB CE 1

8 Asdrubal Bentes PMD6 PA 1

9 Carlos Nader PFL RJ 1

la Coriolano Sales PFL BA 1

11 DarCi Coelho PP TO 1

12 Oro Ribamar Alves PSB MA 1

13 Edmar Moreira PL MG
14 Eduardo Sciarra PFL PR 1

15 Eliseu Moura PP MA 1

16 ~ernandode Fabinho PFL BA 2

17 Francisco Appio pp RS 1

18 Gonzaga Meta PSDB CE 3
19 Gonzaga Patriota PSB PE 1

20 Gustavo Fruet PMD8 PA 2
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21 Inaldo Leitão PL P8 2

22 José Militão PTS MG 1
23 Josias Quintal PMDB RJ 1

24 Jasué Bengtson PTS PA 1

25 JOvair Arantes PTB GO 1

26 Leonardo Vilela pp GO 1

27'Manato Ptli ES 1

28 MarcondesGadelha PT8 PB 1

29 Mário Heringer PDT MG 2

30 Mauro Benevides PMDB CE 1

31 Mauro Lopes PMOB MG 1

32 Medeiros PL SP 1

33 Miguel de Souza PL RO 2
34 Moacir Micheletto PMOB PR 1

35 Nélio Dias pp RN 1

36 Nelson Trad PMOB MS 1

37 NiJson Pinto PSDB PA 1

38 Osvaldo BiO\Chi PMOB RS 1
39 PaulO Bauer PFL se 1

40 Pedro Corrêa pp PE 3

41 Pompeo de Mattos por RS 1

42 Robeno Pessoa PL ce ,
43 Romeu Quetroz PT8 MG 1

44 Se'rafim Ven.lon PSD8 se 1

45 Tatico PTe DF 1

46 Vaoão Gomes pp SP 1

47 Yeaa CrIJ5lUS PSOB AS 1
48 Zenaldo Coutinho PSOB PA 1

--~ =--
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COMlSSÁ(l ESPECIAl... PEC 228-AA)4. REFORMA
TlilliUrAIUA

Emenda N° 29/04.CE

~
COMISSÃO ESPECIAL

Recebido em 40 1(J.3 104

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 228-A, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Altera o Sistema Tributário e dá
outras providências.

EMENDA ADITIVA
(Do Sr. CUSTÓDIO MATIOS e outros)

Acrescentem"se os seguintes novos parágrafos ao art. 159 da Constituição~

constante do art. 1(> da PEC n. 228/2004, bem como o seguinte novo artigo ao ADCT,
constante da mesma PEC, com a seguinte redação:

"Art. 159 .

.. - .

§ jQ A União entregará aos Estados. ao Dirlrito Federal e aos Municípios. dIJ
muma forma prevista no inciso 1 do capUl, quarenta e sele por' cento da parcela do
produto da arrecadação d~ suas cOl7lribuições, ressalvadas as vinculadas à previdência.
que exceda a trima e cínco par cenlo do produzo da arrecadJJção ftderal de rríbu/os. antes
da repartição determinada no caplll.

§ 6" É desvinculado de érgã<i, fundo ou despesa a parcela da arrecadação CÚ1

União de contribuições a ser repanido por fOrça do disposto no parágrafo anterior. "

Ato das Disposiçôes Constitucionais Transitórias

"Arf. ... (novo). A entrega àe recursos pela União de que trata o art. 159, §§ Sft e
6~ da Constituição. com a redação dada por esta Emenda. observará o seguinte:

1" no primeiro exercício financeiro seguinte àquele em que for promulgada esla
Emenda. a União entregará vinte por c·'!nlo da parcela calculada nos lermos do
dispositivo constitucional cilada:

11- nos exercicios subsequemes. a entrega será elevada em vinte por cento a cada
ano alé que, a partir do quintO excrcicio financeiro seguime àquele que for promulgada
eSlQ Emenda. seja adolado o dispOSTO na ConsTituição. ..



Março de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JUSTIFICAÇÃO

Quinta-fe.ira 25 12601

É impo.:;sivel se promover uma reformulação do capitulo tributário da Constituição
sem resgatar o principio da descentralização fiscal que maJ'cou a refonna promovida pela
Assembléia Constituinte. De$de então, a União criou e ampliou um sem número de
tributos, basicamente contribuições, que não estão sujeitos à repartição com Estados e
Munic:ípioscomo os impostos. Tal prâtica levou ao esvaziamento progressivo do FPE e do
FPM, com danosos efeitos para. as finanças das regiões menos desenvolvidas e
especialmente das PrefeituraS do Interior e mais pobres do Pais.

Esta. emenda visa resgatar os princípios da partilha da reforma tributária de 1988.
Pata tanto, propõe fixar como parâmetro de cálculo a JaZão entre as receitas tributária e de
conaibuições. excluídas as previdenciárias.

Em 1989, no ano em que foi implantado o atUal sistema tributário. a receita de
contribuições da União, segundo seu balanço" foi de 28.5 bilhões de cruzeiros da época
(convertidos para a moeda atual, RS 1.141 milhões). Já a receita tributária federal no
mesmo exercício foi de 82,1 bilhões de cruteiros (ou RS 3.289 milhões). Como se vê, a
receita. federal arrecadava muito menos contribuições do que impostos; simação que se
inverteu. e muito. ao. longo dos anos 90.

o parâmetro chave para nossa Emenda é a razão entre aqueles dois agregados: tão
logo foi criado O atual sistema tributário. a União arrecadava com contribuicões apenas
34.?G/a do que coletava de impostas c taxas.

É tal referência que deve balizar a repanição de receitas federais na reforma
rrib.;ária. Não teria cabimento proibir a União de cobrar contribuições~ porém~ cabe evitar
exage. ·,)5 no uso dessa figura e criar uma espécie de gatilho federativo: sempre que a receita
de t:or.:ribuições superar cm 35% a receita tributária da Uni..;;;.. o excesso das primeiras será
sub!neudo a mesmarepanição aplicada ao IR e IPI - ou seja. 47% do montante excedente
será c!stribuido para os. fundos de participação (FPE. FPM, Fundos Regionais). Ficaria de
fora de tal cotejamento apenas as contribuições vinculadas para os regimes de previdência,
seja o geral (INSS). seja o próprio (dos servidores federaIS).

Reconhecendo que tal mudança deve elevar exrre;. ~vamente os repasses federais
e'm favor dos governos estaduais e municipais. a eme~;· u..:nbém contempla uma norma
transitória fixando um período de 5 anos para sua imi- ;~l.l entação. Desde já. POrem. ê
estabelecida uma trajetória para elevação gradual e cres,:( '1Ee das transferências - no
primeiro ano, após promulgada a Em.enda, a Cnião repassam120% do montante calculado
pela aplicação do gatilho federativo; tal proporção subiria par,,- 40%, 60% e 80% nos anos
seguintes; até que. a panir do quinto exercicio financeiro ap:": editada a cefonna, a nova
forma de repartição teria eficácia plena.

Por último. vale destacar que o objetivo central desta ::';:nenC: não é penalizar a
L ,;ião em favor dos Estados e Municípios, mas sim apneas recompor a divisão federativa
quI.: havia sido pactuada democrá.tica e nacionalmente peja Assembléia Cor.stituinte.
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Desvio houve! sim. no passado eno sentido inverso - quando. ao Jangodas anos noventa. a
política tributãrio passou a expiomI cada vez mais contribuições que passam ao largo da
sistemática constitucional de partilha de receita. Esta proposta nào impede que sejam
exploradas tais figuras tributárias; se assim convier ao legislador complementar e ao
administrador fazendário federal, porém, impõe um gatilho em que, a partir do equivalente
a 35% dos tributos, o excedente também tem que ser entregue através dos Fundos de
Panicipação.

Êpreciso resgatar opacto federativo, especialmente para preservar os interesses das
regiões menos desenvolvidas edas Prefeituras do Interior e de menor pane do País, que
atravessam hoje uma crise fiscal crescente diante do esvaziamento de sua principal base de
financiamento -o FPM.

Sala das Sessões, de março de 2004

/ht7A'Ü-TI~
Deputado CUSTÓDIO MATIOS

L.ider do PSDB

- ----- ---- -~- -- -
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Relatório de Verificação de Apoiamento

EMENDA APRESENTADA NA COMISSÃO Na 29/04
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Confirmadas 184
Nilo Conferem .
Fora do Exercicio

Repetidas 35
fleglveis .
Retiradas -
TOTAL 219
MíNIMO 171
FALTAM -

Prop()sição~ EMC·29/2004 PEC22804 ==> PEC·228/2004
ALItOr da Propo$ição: CUSTÓDIO MATTOS
Data de Apresentação~101312004 t 8:19:00

Ementa:
Acrescentem-se os seguintes novos parágrafos ao art. 159 da Constituição,
constante do art. 1'1 da PEC n. 22812004. bem como o seguinte novo artigo ao
ADCT, conslante da mesma PEC, com a seguinte redação:

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

Nome do Parlamentar

1 Abelardo Luplon

2 Affonso Camargo
3 Alberto Fraga
4 Albeno Goldman
5 Alceu Collares

6 Alax Canziani
7 Alexandre Santos
8 Almerinda de Carvalho
9 Almir Sá

1U Aloysio Nunes FerreIra
11 Amauri Robledo Gasques
12 Anivaldo Vale
13 Ann Pentes
14 Anselmo
15 Antonio Cambraia
lQ Antonio Carlos Magalhães Neto
17 Antonio Carlos Mendes Thame
18 Antooto Carlos PannunZIO

19 Ariosto Holanda
20 Armando Monteiro

Partido

PFL
PSD8
PTB
PSDB
POT
PTB
PP
PMD8
Pl
PSOS
PL
PSOS
PMOB
PT
PSOB
PFL
PSDS
PSDS
PSOB
PTB

UF

PR
PR
DF
SP
AS
PR
AJ
AJ
RR
SP
SP
PA
PA

RO
CE
BA
SP

SP

CE
PE
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21 Arnaldo Faria de Sá

22 Amon Bez.erra
23 Aroldo Cedraz
24 Átila Lins
25 Átila Lira
26 B. Sá
27 Bela Albuquerque

28 8ismarck Maia
29 8onifácio de Andrada
30 Bosco Costa

$1 Carlos Alberto Leréia
32 Cartas Mota
33 Canos Nader
34. Cartas Sampaio

35 Carlos Santana
36 Celso Russomanno

37 CEzar Schirmer

38 Chico Alencar
39 Glaudío Cajado
40 Colbert Martins
41 Confúclo Moura

42 Coriolano Sales
43 Costa Ferreira
44 C~'; (ódio Mattos
45 !;~(cjsioPerondi

46:. dey

47 jeltim Netto
48 Df ;;(allc.'i~CQ GOrlçaIV~S

49 ~r. Helena

50 Dr. Pinottí
51 Dr. Rodolto Pereira
52 Edmar Moreira
53 Edna Macedo
54 Eduardo Barbosa

55 Eduardo Gomes

56 Eduardo Paes

57 Eduardo Sciarra
58 Eliseu Moura

59 Elis~u Paddha

60 Félix Mendonça

61 Fernando Gabeira
62 Feu Rosa

63 Francisco Appio
64 Francisco Turra
65 Gastão Vieira

66 GEraldo Resende
67 r.iv:'lk10 C<'lrimbão

68 Gonzaga Mota
69 Gonzaga Patriota

70 Gustavo Fruet

71 Helenilda Ribeiro

72 Ildeu Araujo
73 Jnaldo Leitão
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PT8
PT8
PFL
PPS
PSDB
PPS
PSB
PSOB
PSOB
PSOB
PSOB
PL
PFL
PSOB

PT
PP
PMDB

PT
PFL
PPS·
PMOB
PFL
PSC
PSDB
PMOB

PV
PP
PTB
PP
PFL
POT
PL
PT8
PSDB
PSOB
PSOB

PFL
PP
PMoe
PFL
S.PART.
PP
PP
pp

PMD8
PPS

PSB
psoe
PSB
PMOB

PSOB
pp

PL
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SP
CE
BA
AM
PI
PI

AS
CE
MG
SE
GO
MG
RJ
SP

RJ
SP
AS
RJ
SA
BA
AO
BA
MA
MO
RS

'RJ

SP
MG

RJ
SP
AR
MG
SP
MG
TO
R..J
PR
MA
AS

BA
RJ

ES
AS
AS
MA
MS
AL

CE
PE
rn
AL

SP
PB
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74 .Jaime Martins

75 Jairo Cameiro
76 JoãQ Batista

77 João Caldas
78 João Campos
79 João Castelo
80 José Divino
81 José 1'110 Sartori
82 José Unhares
83 José Militão
84 Jo:;é Thomaz Nonô

a5 Jos~é Bengtson
86 Jc'.'a,l Arantes
87 Juíza Denise Frossard
88 JuJioLopes
89 Julio Semeghini
9Q Jutahy JunIor

91 Laura Carneiro
9:2 l.éll'l Alcâmara
93 Leodegar TlScoski
94 LeonardO VlIela
95 L.iocoln Portela

96 Lobbe Neto
97 Luci Cholnacki
98 Luciano Zica
99 LuisCal10s Heinze

100 Luiz Antonio Fleury
101 L.uiz Bittencourt
102 Luiz Carreira
103 Manato
104 Manoel SalvCano
"\ OS Marcelo Castro
"\ 06 Marconetes GaOelna
107 Marcos Abramo

108 Maria do Rosário
"\ 09 Maria Helena
110 Marinha Raupp
1 t"\ Mâno Assad Junior
'212 Mário Negromonte
"\ "\ 3 Maurício Aabelo
í "\4 Mauro Benevides

"\"1 5 Mendes Ribeiro Filt10

116 Miguel de Souza
"\ "\ 7 Moacir Mlchelelto
118 Moreira Franco
1 "\ 9 Munia ZaUith

120 Narcio ROdrigues
121 Nelson Bcrnier
122 Nelson MarqUF.'7F."11i

123 Nelson írad
124 Neuton Lima
12.5 Niçia5 Ribeiro
126 Nilson Mourão
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PL
PFL
PFL

PL
psoa
PSD6

PMOB
PMOB
pp

PTS
PFL
PTB
PTB
PSOB
pp
PSDB
PSOB
PFL
PSOS
PP
pp

PL
PSOB
PT
PT
pp

PTB
PMDB
PFL
PDT
PSDB
?MDB
PTO
PFL
PT
PPS
PMOB
PL
PP
PL
PMnB
PMOB
?L
PMOE>
?MDB
P;::L
PSDS
PMDB
PT6
PMDB
PTB
psoa
PT
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MG

BA
SP
AL
<30
MA
RJ
RS
ce
MG
AL
PA
GO
RJ
RJ
SP
l:!A

RJ
CE
se
GO
MG

SP
se
SP
AS

SP
GO
8A
ES
ce
PI
PB
SP
AS
RR
RO
MG
8A
TO
CE
AS
RO
PA
RJ
MS
Mt:i

RJ

SP
MS
SP
PA

AC
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127 Nilson Pinto
128 Nilton Capixaba
129 Gamo l::5a2t)lnot'h
130 Onyx Lorenzoni
131 Osmãnic Pereira
132 Osmar Serraglio
133 OSvaldo Siolcni
134 Osvaldo COélho

135 Pastor Frankembergen

136 Pastor Reinaldo
137 Paudamey Avelino

138 Paulo Bauer
139 Paulo Feij6
140 Paulo Kobayashi
141 Paulo Rubem Santiago
142 Pedro Chaves
143 Pedro Corrêa
144 Pedra Fernandes
145 Philemon Rodrigues
146 Pompeo de Maltos
147 Professar Luizinho
146 Professora Raquel Teixeira

149 Rafael Guerra
150 Renato Coz.zolino
151 Ricardo Barros
152 Roberto Brant
153 Roberto Jefferson

154 Rodrigo Maia
155 Romel Anizio
156 Rumeu Oueiroz

157 A.ommel Feij6
158 Ronaldo Dimas
159 Rose de Freitas
160 Sandro Mabe!
161 Sebastião Madeira
162 Serafim Venzcn
163 Sérgio Miranda
164 Scvcno.no Alves
165 Silas Brasileiro
166 Simão Sessim
i 67 Tal<ayama
168 Teima de Souza
169 Thelma de Oliveira
170 Vand~rleiAssis
171 Vicente Arruda
, 72 Villorio MedioU
173 Wagner Lago
174 Waldemir Maka
, 75 Watter Feldman
176 Waller Pinheiro
t 77 Wasny de Roure
178 Wilson Santiago
179 Veda Crusius
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PSOB
PTB
PMOB
PFL
PT8
PMOB
PMOB
PFL

PTB
PT8
PFL

PFL
PSDB
PSOB
PT
PMOB
PP
PTB
PT6
POT
PT
PSOB
psoa
PSC
PP
PFL
PTB
PFL
PP
I-'TB

PTB
PSDB
PMOB
PL
PSDB
PSOB
PedaS
POT
PMOB
PP
PMOS
PT
PSDB
pp

PSOB
PSD8
pp

PMDB
PSOB
PT
PT
PMD8
PS08
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PA
Roi
PR \

RS
MG
PRo
RS
PE
RR
AS
AM
se
RJ
SP
PE
GO
PE
MA
PB

AS
SP
GO
MG
RJ
PR
MG
RJ

RI
MG
MG

eE
TO
ES
00
MA
se
MG
BA
MG

RJ
PR
SP
MT
SP
CE
MG
MA
MS
SP
BA
DF
P8
RS
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1ao Zarattini

'81 Zelinda Novaes
182 Zequinha Marinho

183 Zonta
, 84 Zulaiê Cobra

Assinaturas Repetidas
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PT
PFL

PSC
pp

PSOB
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SP
SAi

"

PA

se
S?

Nome do Parlamentar

1 Alberto Fraga

2 Alceu Collares

3 Alovsio Nunes Ferreira
4 Atila Lira

5 BondáclO de Andrada

6 Bosco Costa

7 Carlos Alberto Leréia

8 CelSO Russamanno

9 Claudio Cajado

10 or. Francisco GonçalVes

11 Eduardo 8arbosa

12 Félix Mendonça

13 FranCISCo Turra

14 Gonzaga Mata

'5 tldeu Araujo
, 6 fnaldo Leitã.o

17 Joá<l Batista

18 Juiza Denise Frossaro

19 Julio SemegnLni
20 Mendes Ribeiro Filho

21 Murilo Zauilh

22 Nelson MarquezeJti

23 Nilson Pinto

24 Paulo Fetjô
25 PearO Corrêa

26 ProtesSOi LUlzmho
27 RicarQo Barros
28 RCClngo Maia
29 Aomme! Feijó

30 Silas Brasileiro
31 Waloemir MOKa

32 Walter Feldman
33 ZeqL:nna Mannnc

Partido

PTa
POT
PSOB
PSOB
psoa
PS08
PSD8
pp

PFl
PTB
PSOB

PFL
PP
PSOB
pp

PL

PFl
PSD8
PSDB
PMOB
PFL
PTB
psoa
P$DB
pp

PT
pp

PFL
PT8
PMOB

PM08
PSDB
PSC

UF

DF
RS
SP

PI
MG

'se
.GO
SP
BA
MG
MG
8A
RS
CE
SP
PB

SP
RJ
SP
RS
MS
SP
PA
RJ

PE
SP
PR

AJ
CE
MG
MS

5P
PA

Assinaturas Repetidas

1

1

1,,
í

i

1
1

1

2
1

1

1,

1

1

1

1

",
2
1

1

1

1

1
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COM:':';U.C ESPECIAL· PEC m-AAlo' ·A.efORW.
TRlB1.ITAR1Ã

Emenda N~ 30 fO~CE

{G'O·...Recebido em 1./ J04 ./

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 228104.

-Altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras
providências.

EMENDA N° , DE 2003
(Do Sr• .Júlio Cesar e outros)

Al[ere-se o art. 159,1 e a alínea b, ambos constantes da PEC 228104:

....Art. ~ S9 ..•.......................•.....•......•......•.•.•....•...•...•..._..••..••._.••._._ ~_._.~ .
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proven[os de

qualquer natureza e sobre produtos industrializados, cinqüenta por cento na seguinte
fonna:

_ 4 _ .. • _ _ .. __ _ _ .

b) vínte e cinco inteiros c dnco àécimos por cento ao Fundo de Panicipação
dos Municipios~"

JUSTIFICAÇÃO

A presente alteração tem como éSCOpO aumentar a parcela de: repasse aos
Munidpios do imposte de renda e do impos'.crobte produtos lndustriahzados.

A proposta de emenda constitucional enviada a esta Casa pelo Senado Federal
prevê um incremento de um pomo percenrual na parcela destinada aos Municípios, mas.
com a devida vénia. entendemos ainda insuficiente, razão pela qual sugerimos um aumento
de três por cemo no repasse para o Fundo de Participação dos Municípios.

De fato, os caix.as dos Municípios brasileiros encontram-se em situação delicada,
necessitando de maior aporte de recursos para equacionar as crescentes demandas em seus
terrüõnQs.

Ressalte-se que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios cuidar da assistência publica. e da saúde, proporcionar Os meios de acesso à
cultura, à educação e à ciêncía. além de combater as cau~:::' da pobreza, promovendo a
integração social dos Setores desfavorecidos.

O que ocorre n3 prática, no enUlnHJ, é que, de modo crescente, a União vem
tr:Jõ1sferindo mais e mais encargos aos Muní;;ipios. que conta.rr1 com apenado orçamento.
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Asensível ampliação das competências municipais constitui avanço digno de
destaque. monnenlc por possibilitar, no âmbito da administração local, a resolução dos
problemas mais recorrentes do cOlidiano dos cidadãos braslieiros. No ent:mto; para tal, sào
necessários de mais recursos. Urgente, então, aumentar ocaixa dos Municípios, de modo a
minorar os efeitos das desigualdades sociais, principalmenle sobre ti parcela populacional
mais carente.

Contando com oapoio dos nobres pares, na ceneza de que estamos contribuindo
para amelhoria do Sistema Tributário Nacional, subscrevo esta emenda.

Sala das sessões, 10 de março de 2004.

DeputadoJ
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Relatório de Verificação de Apoiamento

EMENDA APRESENTADA NA COMISSÃO N° 30/04

Março de 2004

Confinnadas 190
Não Conferem -
Fora da EJ:erc:icio .
Repetidas 5
IleQÍVeiS -
Retiradas -
TOTAL 195
MíNIMO 171
FALTAM -

Proposição: EMC&30/2004 PEC22804 =:> PEC-22812004
Autor da Proposição: JÚLIO CE5AR
Data de Apresentação: 101312004 16:35;00
Ementa: Altera o Sistema Trtbulário Nacional e dá outras providências.

Poss;K.Ji Accinaturas SuficientCls: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

Nome do Parlamentar

1 Alceu Collares

2 Aloysio Nunes Ferreira
3 André de Paula

4 André Luiz
5 Aníbal Gomes
6 Anivaldo Vale
7 Ann Pontes
a Antonío Carlos Mendes Thame
9 Ariosto Holanda

10 Armando Monteiro

11 Arnaldo Faria de Sá
12 Aroldo Cedraz
13 Átila Lins
i 4 AugUStO Nardes
15 B. Sá

i 6 Benedito de Ura
17 Benjamin Maranhão

1a Bernardo Ariston
t 9 Bonifácio de And rada
20 Carlllu Merss

2 t Carlos Alberto LerÉ!a

22 Carlos Dunga
23 Carlos Nader

Panido

PDT
PSOS
?FL
PMOB
PMOB
PSD8

PMOB
PSDB
PSDB
PT8

PTB
PFL
PPS
PP
PPS
PP
PMDB

PMDB
PSDB
PT
PSOB
PT8
PFL

UF

RS
S?
PE
RJ
CE
PA
PA
SP
CE
PE
SP
BA
AM
RS
PI
AL
PB
RJ
MG
se
GO
PB
RJ
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24 Carlos Souza
25 Celso Russomanno
26 César Banoelra
27 Claudio Cajado
28 Colbert Martins
29 Coniúcio Moura
30 Coronel Alves
31 Costa Ferreira
32 Darcísio Perondi
33 Devanir Ribeiro
34 Dilceu Sperafico
3S Dr_ Hélio
3ê Or. Pinotti
37 Or. Ribamar Alves
36 E<ina Macedo
39 Edson Duarte
40 Edson Ezequiel
41 Eduardo Baroosa
42 Eduardo Paes

43 Eduardo Seabra
44 Eduardo Valverde
45 ElímarMáXimo Damasceno

46 Eliseu Moura
47 Elíseu Resende
48 Enivaldo Ribeiro
49 E:rico Ribeiro
SQ Fábio Souto
51 Fátima Bezerra
52 Femando de Fabinho
53 Fernanoo Gabelra

54 Feu Rosa
55 Francísco Dornelles
56 Francisco Rodrigues
57 Francisco Turra
58 Gastão Vieira
59 Geddel Vieira Lima

60 Geralao Resende
61 GiDmat Machado

62 Gonzaga Mola
63 Helena Sílva
64 Humero Barreto

65 Humberto Míchíles
66 lbrahlffi Abi-Ackel
57 Inacio Arruda
68 Inaldo Leitão
69 Inocêncio Oliveira
70 Ivan Ranzo!in
71 Jairo Carneiro
7:;1 .João Alrncíd~

73 João Carlos Bacelar
74 João Caslelc
75 ..João Fontes

76 João Grandão

PL
PP
PFL
PFL
PPS
PMOB
PL
PSC
PMD8
PT
pp

POT
PFL
PS8
PTB
PV
PMDB
PSDB
PSDB
PTB
PT
PRONA
PP
PFL
PP
PP
PFL
PT
PFL
S.PAAT.
pp

PP
PFL
PP
PMOB
PMDB
PPS
PT
PSDS
PL
F"T6

PL
PP
pedoS
PL
PFL
pp

PFL
PSDS
PFL
PSOB
S.PART.
PT

AM
spl
MA
8A
BA
RO
AP
MA
RS
SP
PR

SP
SP
MA
SP
BA
RJ
MG
RJ
AP
AO
SP

MA

MG
PB
RS
BA
RN
8A
AJ

ES
RJ
RR
RS
MA
BA
MS
MG
CE
SE
TO
AM
MG
CE
P8
PE
se
BA
BA
BA
MA
SE
MS
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77 João Paulo Gomes da Silva

78 João Tota
79 Jorge Gomes

ao José Carlos Aleluia
81 José Carlos Araújo
82 José Carlos Elias

83 José Canos Machado

84 .José Divino
85 José Linhares
86 José Múcio Monteiro

87 José Roberto Arruda
88 José Thomaz Nonô

89 Josue Bengtson
90 ..Jovair Arantes
91 Juiza Denise Frossard
92 Júlio Casar
93 JuliO Lopes

94 Juho Semeghini
95 Jutahy Junior
96 Laura CarneIro
97 Lavoisier Maia
ge Léc Alcântata

99 Leonardo Mattos

100 Lindberg Farias
101 Luciano Zica

102 LuiS Carlos Helnze
103 Luiz Antonio Fleury

104 LUIZ Carkls Hauly

105 Luiz Carlos Santos

i 06 LuperclQ Ramos
107 MarcelO Teíxeira
10a Marcondes Gadelha

109 Maria Helena
1 10 Maria Lucia

111 Maria Heringer
1 12 Mauricio Rabelo

113 Mauro Lopes

, '4 MIguel de Souz.a
, 1:' Milton BarlJosa

, 16 MoaCir Micheletto

117 Moreira Franco
118 Moram Torgan

119 Murilo Zaultl1
120 NaZareno Fonteles
, 21 Nelson Bornler
122 Nelson Marquezelii

, 23 Nelson Mgurot'

124 Nelson Tcad
125 Neuclmar Fraga
126 Neuton Uma

127 Neyde Aparecida

128 Osmar Serraglio
129 Osório Adriano
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PL
PL
PSB
PFL
PFL
PTB
PFL
PMOB
pp
PTB
PFL
PFL
PTB
PTB
PSOB
PFL
pp
PSDS
P$DB
PFL
PSS
PSOB

PV
PT
PT
pp

PTB
PSOB
PFL
?PS
PMDB
PTS
PPS
PMDB
POT
PL
PMOB
?L
PFL

PMOB
PMDB
PFL

PFL
PT
PMOB
PTB
pp

PMDB

PL
PTB

PT

PMOB
PFL
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MGC
AC
PE
BA
BA
es
se
AJ
ce
PE
DF
AL
PA
GO
RJ
Pl
RJ

SP
BA
RJ
RN
ce.
MG

RJ
SP

AS
SP
PR

SP
AM
CE
PB
AR
AJ
MG
TO

MG
AO
BA
PR
AJ
CE
MS
PI

R.J
SP
PR

MS
ES

SP
GO
PR

DF
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130 OSvaldo Biolchi
131 Osvaldo Coe~ho

132 Pastor Amanldo
133 Pa'.Jdemey Avelino
134 Paulo BernardO
135 Paulo Feijô
., 36 Paulo Kobayashi

., 37 Paulo Magathães

., 38 Paulo Rubem Santiago

139 Pedro Chaves
., 40 Pedro Irujo
, ~ 1 Pedro Novais
1.;;. . ·' ....i1emon Rodrigues
. ',3; "'Ipeo ele Mattos

, '.' Pr~ .ator Afonso Gn

"4~. 'fT indO Santos
., 46 f'lli:hl ,~do Betão

147 Renato, Ci!sagrande
., 48 Robério Nunt~S

149 Roberto Balestra
150 Roberto Brant
151 Rolberto Jefterson
., 52 Roberto Pessoa
153 Rodrigo Maia
154 Regério Teófilo
, 55 Romel Anizio
156 Romeu Queiroz
157 Rommet Faijá
156 Ronaloo Calaco
159 Ronaldo nimas
160 Ronatclo Vasconcellos
t61 Ror'lVOn Santiago
162 Aos"" de Freitas

163 Salvador Zimbaldi
164 Sandre Mabel
165 Sandro Matos
., 66 Sebastião Madeira
167 Severiano Alves
168 Severino Cavalcami
169 Simão Sessim
., 70 Terezinhl'l Fernandes
., 71 Teté Bezerra

., 72 Vam::ler Loubet
173 Vandenei Assis

174 Vanessa GrazziOlin
, 75 VIC PIres Franco
~ 76 ViCente ArrUda

1 77 Vignalti
178 V.lmar Rocha
179 Virgílio Guimarães
18Q Wagner Lago
1 e1 Waldemir Moka
182 Wa!ler Ferdman
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PMDB
PFL
PSC
PFL
PT
PSDB
PSOB
PFL
PT
PMDB
r'L

PMDB
PTB
POT
POT
PL
PL
PSB
PFL
pp

PFL
PTB
Pl.
PFL
PPS
PP
PTB
PTB
PFL
PSDS

PT8
PP
PMOB

?TB
PL
PTB
PSOB
PDT
PP
pp

PT
PMD6
PT
pp

PedeB
PFL
PSDB
PT
PFL
PT
pp

PMDB
PSDB
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AS
PE
TO
AM
PA
AJ
SP
BA
PE
GO
BA
MA
PB
AS
PI
PA
RJ
ES
BA
GO
MG
RJ

CE
RJ
AL
MG
MG
CE
GO
TO
MG
AC

es
SP
GO
AJ
MA
BA
PE
RJ
MA
MT
MS
SP
AM
PA
CE

se
GO

MG
MA

MS
SP
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163 Walter Pinheiro
184 Washington Luiz
185 Wasny de Roure
186 Wilson Santiago
187 Veda Crusius
188 Zelinda Novaes
189 Zequinha Marinho
190 Zoma

Assinaturas Repetidas
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PT
PT
PT
PM06
PSOB
PFL
PSC
pp
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BA
MA
DF
PB
AS
BA
PA
se

N° Nome do Parlamentar

1 Eduardo Valverde
2 José Thomaz Nonõ
3 Luiz Carlos Santos

4 Paulo Kobayashí
5 Ronivon Santiago

Emenda N° 32/04aCE
Recebido em :11 I O 3/04

Partido UF Assinaturas Repetidas

PT RO 1

PFL AL 1

PFL SP 1
PSOB S? 1
PP AC 1

À COMISSÃO ESPECLt\..L DA PEC N° 228, de 2004
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Na 228. DE 2004.'

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outTaS providências.

EMENDA SUBSTITUTIVA Nó I04-CE
(Do Sr. Assis Miguel do Couto e outros)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termas da § 3° do
art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O Art. 159 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

~An.159 - _..- .

§
7° " " ".. "'"'" .._ ".. , , , - _ _ ' ' .

II - sete por cento, nas áreas menos desenvolvidas das Regiões Sul e Sudeste, com
prioridade para o Estado do Espirito Santo, o Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, o
l'orte do Estado de Minas Gerais, o Vale do Ribeira dos Esr:ados da Paranii. t: São Paulo, a
Metade Sul e o Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, o Oeste do Estado de Santa
Catarina e o Sudoeste do Estado Paraná"

JUSTIFICATIVA:

A presente emenàa tem por objetivo incluir a região Sudoeste do Paramit no rol de
regiões a serem contempladas com os t'ecursos provenienl:es do Fundo de
Desenvolvimem.o Regional. Tal Funda, a ser criado por Lei Comp'frmemar Federal, está
previsto no Inciso l, da § 6", ano 159, do te;.;to da PEC 228/04.
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Por ocasião da discussão evotação da referida PEC no Senado, foram incluídas
algumas regiões dos 3 Estados do Sul na lista das comunidades que deverão receber
reausos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Ecomo critério, adotou·se arelação de
regiões que fazem pane do Programa de Desenvolvimento de MessoregiõesDiferenciadas,
do Ministério da Integração Nacional. Aquele órgão governamental tem todo um esntdo e
um programa que pretende incentivar o desenvol\limento daquelas messoregiõcs que, por
suas características, têm índices de desenvolvimento inferiores aos da média da Região
.Su~ merecendo. portanto, maiores investimentos de recursospúblico~.

Provavelmente por um lapso ou esquecimento dos legisladores daquela Casa,
acabou o Senado Federal deixando de fora da .área de abrangência do Fundo de
Desenvolvimento Regional uma única região: a Região Sudoeste do Paraná. Ou seja, o
Sudoeste Paranaense éaimica região que pertence àMessoregião da Grande Fronteira do
Mercosul e que não foi incluída na relaçãO de regiões previstas no Inciso I~ do §.,., da
PEC 228/04.

Munidos do espírito de corriginnos o esquecimento do Senado Federal, de fazer-se
justiça àquela região do estado do Paraná e para m3.l1tcrmOS a harmonia entre 0$ atuais
programas de desenvolvimento regionais já desenvolvidos pelo governo federal, é que
pedimos oapoio dos nobres pares desta Comissão Especial, edo Plenário desta Casa, para
aaprovação da presente emenda substitutiva.

Sala da Comissão, m 02 de março de 2004.
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Relatório de Verificação de j.·,.poiamento

EMENDA APRESENTADA NA COMISSÃO N° 32/04

Proposiçào:
Autor da Propo5ição~

Data de Apresentação:

Ementa:

EMC-3212004 PEC22804 ;> PEC-228/2004

ASSIS MIGUEL DO COUTO
1113/2004 12:53:00

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N!O! ~<:!8. DE 2004.

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

Confirmadas 171
N30 Conferem 6
Fora dO Exercício -
Repetidas 4:-
lIegiveis ·
Retiradas ·
TOTAL 224

MíNIMO 171
FALTAM ·

EM ENDA SUBSTITUTIVA NQ 104-CE:.
(00 Sr. Assis Miguel dO Couto e ourro~ )

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais d(: Assinaturas:

Assinatk:ras Confirmadas

Nome do Parlame ntar

--------------------------
1 Airton Roveda

2 Alberto Fraga
3 Alceste AlmEida

4 Alceu CoJlares

5 Alexandre Ca:doso

6 Atmerinda de Carvalho
7 André Luiz

8 Angela Guadagnin

9 ;:"nioal Gomes

iO Anselmo

11 Ar:lOnio Cambraia

12 Anlónio Carlos 8iffi

13 Antonio Cruz

14 Antonio Nogueira

15 Ar:osto Holanda

; 6 ,4.rnonBezerra

17 Aroldo Cedraz

Partido UF

PMDB PA
PTB DF
P··''")B RR
PL. RS

PS8 RJ
P;VlOB RJ
PMDB RJ

PT $P

PMDB CE

PT RO

PSOB CE
PT MS
PT8 MS
PT AP
PSOB CE
PT8 CE
PFL BA

..
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'8 Assis Miguel do Couto
'9 Ãtila Lins
20 Átila Ura
21 8. Sã
228emardo Ariston
23 Beto Albuquerque
24 Bonifácio de Andrada
25 Bosco Costa
2fj Carlos Abicalil

27 Carlos Dunga
28 Canos Mota
29 Carlos Nader
30 Canos Santana
31 Carlos Willian
32 Celso Russomanno
33 César Medeiros
34 Chico Alencar
35 Costa Ferreira
36 Dartiel Almeida
37 Darci Coelho
380eley
39 Dt. Benedito Dias

40 Or. E vilãsio
41 Oro Francisco Gonçalves
42 Oro Ribamar Alves

43 or. Rodolfo Pereira
44 Ora. Clair
45 Edmar Moreira
46 Edson Duarte

47 Eduardo Barbosa
48 Eduardo Cunha
49 ElaíneCosta
50 I? lima r Máximo Oamasceno
51 EJiseu Resende
52 Enio Sacci
S,3 Enivaldo Ribeiro

54 Félix Mendonça
55 Fernando Ferro
56 Francisco Appio
57 Francisco Garcia

58 Francisco Rodrigues
59 Francisco Turra

60 Gilberto Nascimento
61 Gonzaga Mota
62 Gorizága Patriota
63 Gustavo Fruet
64 Heieruldo Ribeiro

65 Hélio Esteves
66 Henrique Eduardo Alves
571\deu AraujO

68 Inaldo Leilão
69 Ivan Ranzolin
70 Ivan Valente

PT
PPS
PSOB
PPS
PMoB
PSB
PSOB
PSDB
PT
PTB
PI..
PFL

PT
PSC
pp
PT
PT
PSC
pedoS
PP
PV
PP
PSB
PTB
PSB
PoT
PT
PL
PV
PSOB
PMDB
PTB
PRONA
PFL
POT
pp

PFL

PT
PP
PP
PFL
PP
PMD8
PSDS
PSB
PMD6
PSOB
PT
PMOB
pp

PL
pp

PT

PR
AM
PI
Pl
AJ
RS
MG
se
MT
PB
MG
R.J
RJ
MG
SP
MG
RJ
MA
BA
TO
RJ
AP
SP
MG
MA
AR
PA
MG
BA
MG
RJ
RJ
SP
MG
RS
PB
BA
PE
RS
AM
AR
AS
SP
CE
PE
PR
AL
AP
RN
SI-'

PB
se
SP
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71 Jackson Barreto
72 Jandira Fegnali
73 Jefferson CampOs
74 João Caldas
75 João Magno
76 João Pizzolatti
77 Jonival Luças Junior
78 Jarge Boeira
79 José Militão

ao José Priante
81 ~Iosp. Roberto Arruda

62 Josias Quintal
63 Josue Bengtson
84 ..Jovino Cândido
85 Juiza Denise Frossard
as .Júlio Cesar
87 Laura Carneiro

88 Léo Alcântara
89 Leonardo Manos
90 Leonardo Monteiro
91 Leónidas Cristina
92 Lincoln Portela
93 Luciano Castro
94 Lurz Carlos Hauly
9::1 Luiz Sergio

96 Manato
97 Marcelino Fraga
98 Marcelo Castro
99 Marcelo Teixeira

100 Marcondes Gadelha
101 Marcos de Jesus
102 M<3ria Helena

103 Mário HerinaAr

104 Maurício Rabelo
105 Mauro Benevides
106 Mauro Lopes

107 Mendes RibeEro Filho

108 Miguel oje Souza
109 Milton Barbosa

1 10 Miltor. Cardlss
111 Minon Mon~i

1 ~ 2 Moac:r M:cneletto

~ 13 Neiva MOre~ra

1·,4 Nelson MarquezeUi

115 Neison Meurer
1 j 6 N~lson Proença
117 Nclzc:1 :rad

118 Neyde Aparecida

1 19 Nílfon Baiano
120 Nilton Capixaba

121 Odair
122 Osmãnío Pereira
123 Osmar Serrag:ío

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PTB
pedoS
PMDB
PL

PT
PP
PTB
PT
PTB
PMD8
PFL
PMOB
PTB
PV

PSOB
PFL
PFL
PS08
PV
PT
PPS
PL
PL
PSDB
PT
PDT
PMDS
PMDB
PMDS

PTB
PL
PPS
POT

PL
PMDB
?MOS

PMD8

PL
PFL

PTB
PL
PMOB

PTB
PP
PPS
PMOB

PT
PF
PTB
PT
PTB
PMOB

Março de 2004

SE
RJ
Sf'

AL
MG
se
SA
se
MG
PA
DF
R.J
PA
s ....
R.J
PI
R.J
CE
MG
MG

CE
MG
AR
PR
RJ

ES
ES
PI

CE
PB
PE
AR
MG
TO
CE
MG
RS
RO
6A
RS
SP
PA

SP
PR
RS
MS
GO
ES
RO

MG
MG
PR



124 Osvaldo Biolchi
125 Pastor Amarildo
126 Pastor Frankembergen

127 Paulo Baltazar
128 Paulo 8auer
129 Paulo Feijó
130 Paulo Gouvêa
131 Paulo Kobayashi
132 Paulo Lima
133 Paulo Rocha
134 Paulo Rubem Santiago
135 Pedro Chaves
136 Pedro Fernandes
137 Pompeo de Mattos
138 Raimundo Santos
139 Aeinald06etão
i 40 Renato Casagrande
141 Ricardo Barros
142 Ricardo Izar
143 Ricardo Rique
144 Ricarte de Freitas
1 .:' Roberto Gouveia

.46 Roberto Pessoa
1 -<.' Romeu Queiroz
148 Rommel FeljO

149 Rubioelli
1 50 Sandro Mabel
15 t saraiva Felipe
152 Severíano Alves
153 Silas Rrasileiro
154 Tadeu Filippelli

155 Takayama
1S5 Talico

157 Vadinho Saião
158 Valdenor Guedes
159 Vanderlei Assis
160 Vicente .Arruda
161 VieIra Reis
162 Vignat3i
163 Virgílio Guimarães
164 Wagner Lago

165 Walter Pinheiro
166 Wa.shington Luiz
167 Wasny dI:! Roure
168 Zé Geraldo
169 Zelinda Novaes
170 Zico Bronzeado
171 Zonra

Assinaturas qu~ Não Conferem
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PMOB RS
pse TO
PTB RR
PSB AJ
PFL se
psoe RJ
PL RS
PSOB SP
PM06 SP
PT PA
?T PE
PlVIOB GO
PTS MA
POT RS

PL PA
PL R.J
PSB ES
pp PR
PTB SP
PL PB
PTB MT
PT SP
PL ce
?TB MG
PTB ce
PT SP
PL GO
PMD8 MG
POT BA
PMDB MG
PMD8 DF
PMDB PA
?TO or

PSC AP
PP SP
PSDB CE
PMOB R.J
PT se
PT MG.
pp MA
PT BA

PT MA
PT DF
PT PA
PFL BA
PT AC
pp se

NU Nome do Parlamentar

, A1ceste Almeida
2 Leonardo Picciani
3 Marcelo Teixeira

4 Pastor Pertro Ribeiro
5 Pompeo dE;) Mattos
6 Ricarte de Freitas

Partido

PMD8
PMOB
PMDB
PMOB
PDT
PTB

UF

RR
RJ
CE

ce
RS
MT
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Assinaturas Repetidas

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2004

N° Nome do Parlamentar Partido UF

1 Alberto Fraga PTS DF

2 Anselmo PT RO
3 Antonio Cambraia PSOB CE

4 Antônio Carlos Biffi PT MS
5 AriastQ Holanda PSOB CE

6 B. Sá PPS PI

7 Bonifácio de Andrada PSD6 MG
e Carlos Nader PFL RJ

9 Costa Ferreira PSC MA

10 Dr. FrancIsco Gonçalves PTS MG

11 Oro Rlcamar Alves PSB MA

'2 Edmar Moreira PL MG

13 Eduarao BarboSa PSOB MG

14 Eliseu Resenae PFL MG

15 Enio Bacci por RS
16 Félix Mendonça PFL BA
17 Francisco Appio PP RS

18 Gonzaga Mota PSOB SE
19 G<::Jnzaga Patriota PSB PE

20 Hennque Eduardo Alves PMDB RN
21 lnalGo Leitao PL PB
22 José RDberto Arruda PFL DF

23 Joslas Quintal PMD8 RJ

24 Josue Bengtson PT8 PA

25 LeonardcMattos PV MG

26 Mário Herínger POT MG
27 Mauric:o Rabelo PL TO

28 Mences Ribeiro Filho PMOa RS

29 MIguel de Souza PL RQ

30 Milton Barbosa PFL BA

31 Nelson Trad PMOB MS

32 Pauio FeiJó PSOB RJ
33 Paulo Gouvéa PL RS

34 Paulo Racha PT PA
35 Pedro Chaves PMD8 GO
36 R~llalO Ci::1sagrar1de PSB ES

37 Rubmelli PT SP

38 Saraiva Felipe PMD8 MG
39 Sevenano Alves PDT BA
40 Tatico FT8 DF

41 Valdenor Guedes PSC AP

42 Vieira Reis PMOB RJ

Assinaturas Repetidas

2
1
1
2
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
1

1

1

1

1
1

1
1

1

2

1
1

1

1



Março de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12621

':'HJJ~~\C é s.."r:C::A~ .. ~=~ :2:;'~'" " R~FC~:.t.\
:kiBl,U+:lA

Em€'nda N" 7'3 tn.:!.·C E Jf1J _
rcecebido em 11 1C) lC4~

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° ,DE 2004

AlJera O Sistema Tributario Nacional
e dá outras providências.

EMENDA N° /04
(Do Sr. Deputado Eduardo Cunha e outros)

Dã nova redação ao inciso I do
art.159 da Constituição Federal.

As Mesas da Cámara dos Deputados edo Senado Federal, nos
ternlOS do art.60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucíonal:

Art. 1° O Inciso I do Art. 159 da Constituição Federal passa a ter a
seguinte redação:

Art. 159., _ , , ,_ _....•.

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e
proventos de qualquer natureza, sobre produtos industrializados. e sobre as
contribuições definidas no Art.149 da Constituição Federal, quarenta e sete por
cento na seguinte forma:

a) ' ;

b) ;

c)
.......... '4.~~' ~ •• ~ _ ~ ~ , ,
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JUSTIFICAÇÃO

Março de 2004

Nos últimas anos a União criou varias formas de tributar a

população sob o conceito de contribuições afim de evitar o compatibilizamento

dessas receitas com os Estados e Municípios.

Como conseqüência dessa política os Estados e Municipios

empobreceram, e enquanto a União bate recordes de arrecadação tributária a

população a cada dia que passa paga mais tributos.

Não adianta falar em Reforma Tributária. sem corrigir primeiro

injustiças fiscais e artifícios excepcionalizados pela Constituição Federal que

prejudIcam os Estados e Municípios.
Sala da Comissão. em

Confinnadas 179
Não Conferem 8
Fora do Exercício -
Repetidas 43

lIegiveis -
Retlradas ~

TOTAL 230
MíNIMO 171

FALTAM -

Deputado EDUARDO CUNHA

Relatório de Verificação de Apoiamento
EMENDA APRESENTADA NA COMISSÃO N° 73/04

Proposição: EMC-7312004 PEC22804 => PEC-22B12004
Autor da PropoSição: EDUARDO CUNHA
Data de Apresentação: 111312004 1a:20:OO
Ementa: Altera o Sistema Tribu~ârioNacional e dã outras providências.

Possui AssinatUras Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confinnadas
N° Nome do Parlamentar

, Affonso Camargo

2 Ainon Roveda
3 Alberto Goldman
4 Alceste Almeida

5 Alceu Collares
6 Almennc:la ae Carvalho

7 André de Paula
a André Luiz
9 Anselmo

la Antonio Cambraia
, 1 Antônio Carlos Biffi

12 Antonio Joaquim
13 Antomo Nogueira
14 Aracely de Paula
15 Assis Miguel do Couto
16 Átila Ura
17 B. Sá
18 Baba
19 Benedito de Ura

20 Bemardo Ariston
21 Bosco Costa
2:2 Cabo Júlio

:3 Carlos Dunga

Partido

PSOB
PMOB
PSOB
PMDB
PDT
PMDB
PFL
PMDB
PT
psoe
PT
PP
PT
PL
PT
PSDB
PPS
S.PART.
pp

PMDB
PSD8
PSC
PTB

UF

PR
PR
SP
RR
AS
RJ
PE
RJ
RO
CE

MS
MA
AP
MG
PR
PI

Pl
PA
AL
RJ
SE
MG

PB
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24 Carlos Meta
2!: ~arlos Nader
20 Co,,- :,:)5 Rodrigues
~: :-:';;.n...s SantGna
28 C~i~.~a Pinheiro
29 Celso Russomanno
SO Chico da Princesa
31 Confücio Moura
32 COSta Ferreira
33 Daniel Almeida
34 Darca Coelho
3S Darcísio Perondi
36 Deley
37 Delfim Netto
S8 Derval de ~aiva

39 Df'. Benedito Dias
40 Or. Evilâslo
41 Oro Francisco Gonçalves
42 Dr. Pinotti
43 Dr. Ribamar Alves
44 Edmar Moreira
45 Edna Macedo
46 Eduardo Barbosa
47 Eduardo Cunha
48 Eduardo Gomes
49 Eduardo Sciarra
50 Eliseu Moura
51 Enio Baccí

52 Enio Tarico
5S Enivaldo Ribeiro
54 Félix Mendonça
55 Fernando de Fabinho
56 Franctsco Appio
57 Franc:sco Oornelles
58 FrancIsco GarcIa
59 Francisco Roctngues
60 Gastâo Vieira
61 Geraldo Resende
62 Gervásio Silve

63 Gilberto Kassab
64 Gilberto Nascimento
€5 Gonzaga Patriota
E6 Hamilton Casara
67 Hefenildo Ribeiro
68 Jldeu Araujo
69 lnác~o Arruda
70 lriny LeDes
71 lsaias Silvestre
72 Jaime Manins
73 Jair Solsonaro

74 Jefferson Campos
75 JOão Batista
76 Joã o Magalhàes

PL
PFL
PL
PT
PFL
pp

PL
PMOB
PSC
pedoS
pp

PMOB
PV
PP
PMDB
pp

PSB
PTB
PFL
PSB
PL
cT6
P~L::?

PMDa
PSDS
PFL
PP
PDT
PTS
pp

PFL
PFL
PP
PP
PP
PFL
PMOS
PPS
PFL
PFL
PMDB
PSB
PSB
PSDB
PP
pedoS
PT
PSB
PL
PT8

PMDB
PFL
PMDB

MO
RJ
RJ
RJ

MT
SP
PR
RO
MA
BA
TO
AS
RJ
SP
TO
AP
SP
MG
SP
MA
MG
SP
MG

Te
PR
r."~ .'\
H~

GO
P8
BA
SA
AS
AJ
AM
RR
MA
MS
se
SP
SP
PE
RO

AL
SP
CE
ES
MG

MG
RJ

SP
SP
MG
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77 ..loão Matos
78 José Canos Machado
79 .José Roberto Arruda

ao ..Iosias Quintal

81 ..Iosué 8engtson
82 JOvalf Arantes
83 .Jovino Cândido

84 Julio Lopes
85 .Júnior Betão

B6 .Jurandir 60ia
87 Laura Cameiro

88 Leodegar Tiscoski
89 Leonardo Mattos
90 LeonarOo Picoani
91 L.eonardo Vilela
92 Luci Choinacki
93 Luciano Castro

94 Luis Carlos Heinze
95 Luiz Antonio Fleury

96 Luiz Bittencourt

97 Luiz Carlos Hauty
98 Luiz CarreIra
99 Manato

100 Marcelino Fraga
, 01 Marcelo Ortíz

102 Maria Helena
103 Mário Heringsf

104 Mauric:o RabeJo
105 Mauro Benevides

106 Mauro Lopes
107 Medei ros
'08 Miguel de Souza
, 09 Milton Barbosa
, 10 Milton Cardias
1 t 1 Milton Monti

112 Moacir Micheletto
1 13 Moreira Franco
1 14 NarclO Rodrrgues

1 1 5 Nelson Bormer

1 t 6 Nelson Marquezelli
1 17 Nelson Meurer
118 Nelson Trad
, t 9 Neucimat Fcaga

, 20 Nltson Maurão

121 Nilson Pinto
122 NUlon CapIxaba

1230daír

124 Osmãnio Pereira

125 Osmar Serraglio

126 Osvaldo Biolchl
, 27 Pastor Amarildo

128 Pastor Francisco Olímpio

129 Pastor Frankembel'"gen

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PMOB
PFL
PFL
PMOB
PTB
PTB
PV
PP
PPS

PSB
PFL
PP
PV
PMDB
pp

PT
PL

PP
PTB

PMDB
PSOB
PFL

POT
PMOB
PV
PPS
POT
PL
PMDB
PMOB
PL
PL
PFL
PTB
PL
PMOB

PMOB
PSDB
PMOB
PTS
PP
PMOB
PL

PT
PSOB
PTB

PT

PTB
PM08

PMDB
PSC

PSB
PTB

Março de 2004

se
SE
DF
RJ
PA
GO
SP
AJ
AC

AL
AJ
se
MG
AJ
GO
se
AR
AS
SP
GO
PR
BA
ES
ES
SP
AR
Ma
TO

CE
MG
SP
RO
BA
AS
SP
PR
RJ
MG
R..J
SP
PR

MS
ES

AC
PA
HV
MG
MG
PR
RS
TO
PE
AR
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130 Pastor Reinaldo
131 Paulo Baltazar
132 Paula 8aUBr
133 Paulo Feijô
'34 Paulo Gouvêa
135 Paulo Kobayashi
136 Paulo Rocha
':l7 Pp.liro Chaves

138 Pedro Corrêa
139 Pedro felT'landes
140?edJO Novais

141 Philemon Rodrigues
, 42 Pompeo de Mattos
143 Pro.essor lrapuan Teixeira
144.PromotorAfonso Gil

145 Rafael Guerra
146 Raimundo Santos
147. Aeginaldo Lopes
148 Reinaldo Balão
149 Renato Casagrande
1 50 Ricardo Barros
151 Ricardo Izar

152 Roberto GOl.1veJa
153 Roberto Pessoa
, 54 Romel Anízio

'55 Romeu Queiroz
156 J:lnmmet Feijó

157 AonaldoOimas
158 Ronaldo Vasccncellos
159 ROliit:! ue Fft:ila~

160 Aubineili
161 Salvador Zimbaldi
162 Sebastião Madeira
163 Seratim Venzon
"64 Severiano Alves
165 Sílas Brasileiro

166 Tadeu Filippelti
167 Takayama

16B talico
169 Valdenor Guedes
170 Vanoe fiei ASSiS

171 Vicente Arruda
172 Vicentinho
í 73 Virgílio Guímarães

~ 74 Wagner Lago
175 Veda Cruslus
176 Zé Geraldo

177 Zecuinha Marinho
178 Zico Bronzeado
179 Zonta

Assinaturas que Não Conferem

PTB
PSB
PFL
PSDB
PL
PSDB
PT
PMOB
PP
PTB
PMOB
PTB
POT
PP
POT
PSD8

PL
PT
PL
PSB
pp
PTB
PT
PL
PP
PTB
PTB
PSD8
PTB
P'MDB
PT
PTB
PSDB
PSOB
PQT

PMOB
PMDB
PMDB

PTB
PSC
pp

PSOB
PT
PT
pp

PSOB
PT
PSC
PT
pp

RS
RJ
se
RJ
AS
SP
PA
CO
PE
MA
MA
PB
RS
SP
PI
MG
PA
MG
AJ
ES
PR
SP
SP
CE
MG
MG
CE
TO
MG
ES
sp
SP
MA
se
BA
MG
DF
PR

DF
AP
SP
CE
SP
MG

MA
RS

PA
PA
AC

se
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N°

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nome do Parlamentar Partido

Março de 2004

, Adão Pretto

2 Adauto Pereira
3 Dr. Francisco Gonçalves
4 Eunício Oli\leira
5 José 1\(0 Sartorí

6 Neuton Lima

7 Ni"on Baiano
8 Paudemey A\lelino

Assinaturas Repetidas

PT

PTB

PMOB
PT6
pp

PFL

AS

MG

RS
Sp

ES
AM

N° Nome do Parlamentar Partido UF

, Almerinda de Carvalho PMOe RJ
2 André LuiZ PMOe AJ
:3 Anlonio Caml:llaia PSDB CE
4 Antônio Cartos Bitfl PT MS
5 Antonio Nogueira PT AP
6 Chico da Princesa PL PR
7 Costa Ferreira PSC MA
6 Darci Coelho PP TO
9 Ot. Francisco Gonçalves PTB MG

, O Dr. Ribamar Alves pse MA
" Eduardo Gomes PSD6 TO
1;::J F.nivaldo Ribeiro pp P8

13 Eunicio Oliveira

14 Francisco App10 PP RS
, 5 Fral1CISCO Garc;ia pp AM

16 Heleníldo Ribeiro PSD8 AL

, 7 José Roberto Arruda PFL DF
18 Josias QuJntal PMOB AJ
, 9 Josué Bengtson PTB PA

20 Jurandir Boia PS8 AL
21 Leonardo Mattos PV MO

22 Leonaroo Vilela PP GO
23 MarcAlino Frrl!Jrl PMDS ES

24 Marcelo Ortiz PV SP

25 Nelson Meurer pp PR
26 Nelson Trad PMOB MS

27 Nilson Mourão PT AC

280dair PT MG

28 Osmar Serragho PMOB PR
30 Osvaldo Biolchi PMDB AS
31 Paulo I<obayaslli PSOB SP
32 Pedro Novais PMD8 MA
33 Renato Casagrande PS8 ES

34 RobertO Gouveia PT SP
35 Romeu Queiroz PTB MG
36 Serafirn Venzon PSDB se
37 Sevcrio.no Alves PDT 8A

38 Tatico PTB DF

Assinaturas Repetidas

1
1

1,
1

1

2,
1,
1

1

1

1

2,
1

2
1

,
1

1

1

1

2
1

::'

1,
1

i
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..."c "~S·JlJ(I.l • REFOrtlolA
ÇOMISSAO eSPECtAl..· r'_ 410

1R1.6UTA.Rj),

Emenda N° 91 l04·C'E
(

Recebido em , l liv 3 104

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° ,DE2004

Altera o Sistema Tributário
Nacional e dá outras

providências.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL N° /04
{Do Sr. Deputado Eduardo Cunha e outros}

As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do § 3° do Art.60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

AI1. 10 Os artigos da Constituição a seguir enumerados passam a vigorar

com as seguintes alteraçOes:

..Art. 22 .

~ ·r_ •• · ~ _ k_'" " _ ", _ •• _ _ ~ _ 0._ I> ~ " "

VIII - comércio exterior e interestadual:

"Art. 34 " .

v - ,.. _ .
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~.~_e""9.~'~."''''''.'''~'''~'.~''''·' ~.~-- •.. -- r '* t * , .

c) retiver parcela do produto da arrecadaçáo do imposto prevfsto no

art.155, 11. devida a outra unidade da Federação;

....................... .,. - - _ ..
..

"Art. 36 __ _.. "" o _ ' •••••••

........................................................................... ,. ...

v - no caso do art.. 34. V I c, de soHcitação do Poder Executlvo de

qualquer Estado ou do Distrito Federal.

............ lO •••• ~ .. li ~ lo " ~ ....................... • 11 •• •• ~~ .

lO

"Art. 61 - - _ .

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

§ 3° Lei complementar que dísciplinar o ímposto previsto no art.155. lI,

poderá, ainda. ser proposta por um terço dos Govemadores de Estado e Distrito

Federal ou por mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus

membros."

-Art.

..,; .. -- ~ .. ~ .-.. ..- - ~ .. - . -. - .. - - - - ..

105.

... ~ -~ - -.- ~. ~ -- .. ~-~ .

1/1

'"~.' _~ _•• '" ,".~ .~a_".~. '" " .• - .•. -- - - - ~ .

............. , ~ - - ~~: - "' ~ ..

d) contrariar a regulamentação de que trata o art. 155, § 2°, Vlll, ou jh~

der interpretação divergente da que lhe lenha atribuído outro tribunal.

-_._-----_.-
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............................................................................................................................................................... 'lo ..

"Art. 148.

.... + - .

.. •. 0 ., , " _ .

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de

calamidade pública, de desastre ambiental, de guerra extema ou sua iminência;

.. Art. 149-

A ,', 'f .

.......... ~ _ ~

Parâgrafo 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_

.... ~ f ·.' •• · • • ,. ~ .

u Art. .149-8. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir

contribuição, na forma das respectivas teis. para o custeie do serviço de limpeza

de vias, logradouros. praças e parques localizados no território domunicipio,

observado o disposta no art. 150, I e 111.

Parágrafo único. A contribuição a que se refere o caput poderá ter por

base o valor venal do imóvel. não se aplicando o art. 146. 111, a.

"Art. 150.

v - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de

tributos interestaduais ou intermunicipais, admitida a cobrança de pedágio;

§ 6e Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de cálculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas

ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei especifica, federal.·
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estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas

ou o correspondente tributo ou contribuição.

- "' ~ ~ • r ~ t..~ + ~ _ ..

§ ao Qualquer associação ou sindicato, nos termos da fei. poderá

solicitar informações relativas a benefícios fiscais concedidos, na forma do § ôQ, a

pessoas juridicas.

.............................................................................. _ "' ,. .,. ..

• Art. 152-A É vedado aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício

da competência prevista no artigo 155, U, e § 2°, XI, dispor sobre mataria não

relacionada na lei complementar de que trata o inciso XII ou da resolução de que

trata o indso IV, ambos do art. 155. §2c, ou, ainda que retacionadas. possuam

conteúdo ou forma diferentes daqueles nelas constantes. li

"Art.

••••• ~ " ., .,., 4" .

153.

l- importação de produtos estrangeiros e de serviços;

(I - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou

nacionalizados e de serviços;

............. , .. "Ir , .,. ~ <# ,"' .

§

...... t t t • •••• .. • .. -· .. ••• ·- - ..

.... --_ _.. ~ ~ ~~~ .. _.. _-- ~ -- _~~ - ' , -

"Art.

... • • • • • .. • .. _ • + lO ~ 1 ~ ~ ..

155.

.... • • • .. •• ••• *' .. ~ _ _ " f· .

III - propriedade de veículos automotores terrestres, aéreos e

aquáticos;
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................. ,~~_ ~ •• ~ ++.+.·· •• ••••• •• , ~.r ~·.. - 4 .

11 - a isenção e a não-inadência. salvo determinação em contrário da

lei complementar:

............... , - ..

c) não acarretarâ anulação do credite relativo a insumos. nas

operações anteriores à saída da indústria. de papel destinado ã impressão de

jornais:

IV - resolução do Senado Federal. de iniciativa do Presidente da

República, de um terço dos senadores ou de l.:'11 terço dos govemadores,

aprovada por três quintos de seus membros, estabetecerá:

a) as aliquotas aplicáveis às operações e prestações, não podendo

estabelecer atíquota superior a vinte e cinto por cento;

b) relativamente às operações e prestações interestaduais. as

alíquotas de referência, para efeito e~;ecifico de determinação da

parcela do imposto devida ao Estado de origem, nos lermos do

inciso VI, b;

V - terá alíquotas unifonnes em todo o território nacional. por

mercadoria, bem ou serviço, em número máximo de cinco, observado o

seguinte:

a., '") órgão colegiado de que trata o inciso XII, g, definirã a quais

mercadorias, bens e serviços serão api:cadas, devendo tal definição

ser ratificada por decreto legislativo joS Estados e do Distrito

Federal, vedada alteração das definiç:5es, Implicando ratificação

tácita a ausência de pronunciamento, nos termos de lei

complementar,

b) a menor alíquota será aplicada aos gêneros alimentícios de primeira

necess!dade e aos medicamentos de uso humano, segundo

condícões e listas defrnidas em lei complementar, e a mercadorias,

bens e serviços definidos pelo órgão colegiado de que trata o inciso

XII. g;
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c) à exceção da alíquota prevista na aJínea b, as demais não poderão

ser inferiores à maior alíquota de referência de que trata o inciso IV,

b',

Vl - reiarívamente a operações e prestações interestaduais, serâ

observado o seguinte:

a) o imposto será ca1eulado pela aplicação da aUquota da mercatioria.

bem ou serviço sobre a respectiva base de cálculo;

b) a parcela devida ao Estado de origem será obtida peta aplicação da

alíquota de referência prevista no inciso IV, b, sobre a base de

câlcuJo, que. para efeito de apuração dessa parcela, não

compreenderâ o montante do imposto sobre produtos

industrializados, quando a operação ou prestação configure fato

gerador dos dois impostos:

c) a parcela devida ao Estado de localização do destinatário. indusive

nas aquisições feitas por consumidor fina) na venda Ou faturamento

direto, será a diferença entre os montantes obtidos na forma das

aHneas a e b:

d) quando for aplicada a alíquota a que se refere o inciso V. b, o

imposto caberâ integralmente ao Estado de origem:

e) a parcela do imposto a que se refere a alínea c não será objeto de

compensação, pelo remetente, com o montante cobrado nas

operações e prestações anteriores:

f) o imposto poderá ser cobrado no Estado de origem. nos termos de

lei complementar;

g} le; complementar definirá a forma como o imposto devido a que se

refere a atinea c será atribuído ao respectivo Estado ou Distrito

Federal de Jocalizaçãd do destinatário> podendo condicionar ao seu

efetivo pagamento o aproveitamento do crédito fIscal a ele

concernente para compensação com o montante devído nas

operações e prestações segulntes;

h) somente será considerada interestadual a operação em que houver

a efetíva saída de mercadoria ou bem do Estado onde se
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c) sobre as transferências interestaduais de mercadorias e bens entre

estabelecImentos do mesmo titular;
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XI - a insti1ujção por lei estadu~J limitar-se-á a estabelecer a exigência

do imposta na forma disciphnada pela lei complementar de que trata o

inciso XII;

Xli ~ .................. -- ~ ~ _~ - ~ 4 , ..

a) definir fatos geradores e contribuintes do imposto;

b) dispor sobre substituição tributária, ínCiusive. se for o caso. as

hipóteses de transferéncía de responsabilidade peto pagamento da

parcela do imposto a que se refere o inciso VI. c;

............................. - -- - - ~.,. -" + - " ..

1) assegurar o aproveitamento do crédito relativo à remessa para outro

Estado. com a observãnda do disposto no inciso VI. e, de serviços e

de mercadorias. ao montante cobrado nas operações anteriores

decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente, segundo

critérios que estabelecer:

g) dispor sobre a competência e o funcionamento do órgão coJEilgiado

integrado por representante de cada Estado e dO Distrito Federal:

h) discíplinar o processo administrativo-fiscal;

i) definir as bases de cálculo, de modo que a montante do imposto as

integre, indusi ....e nas hipóteses do inciso IX;

D dispor sotlre regimes especiais ou simplificados de tributação,

inclusive para atendimento ao disposto no art.146, UI. d:

I) prever sanções, inclusive retenção dos recursos oriundos das

transferências constitucionais, aplicáveis aos Estados e ao Distrito

Federal e seus agentes, por descumprimento da legislação do imposto,

especialmente do disposto no inciso VH;

m) dispor sobre o processo administrativo de apuração das infrações à

legislação do imposto praticaaas petos Estados e Distrito Federal e

seus agentes, bem como definir órgão que deverá processar e efetuar

o julgamento administrativo;
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exclusão. mesmo que prevista uma substituição da fonte de recursos. poderia

gerar questionamentos judiciais que certamente não viriam concorrer para a paz

social e o entendimento desejável entre o Fisco e os contribuintes.

O Imposto sobre Grandes Fortunas não· mais aparece no texto

constitucional por dois motivos. Primeiro. porque sua exigênciaincentjvarâ a fuga

de capitais, não apenas estrangeiros, mas também nacionais. Segundo, porque a

experiência internacional com esse imposto já demonstrou que sua receita é

extremamente baixa. não compensando os problemas que acarreta.

O Imposto sobre a Propriedade Tenitorial Rural é entregue à

competência municipal. onde certamente obterá melhor tratamento do que o

dispensado até agora pela União.

Os Municípios perdem o ISS. imposto que vem sendo cobrado

cumulativamente, com sérios entraves para a economia. e ganham os Impostos

sobre Transmissão Causa Mortis e Coação e sobre Propriedade de VeiaJlos

Automotores. O primeiro certamente complementa o ITBI. e o segundo tem

natureza estritamente municipal.

Além disso. sua participação de 25% na receita do ICMS foi

substituída, com vantagem para os beneficiarios. por participação de 30% na

receita do Imposto Seletivo estadual.

Os Fundos Constitucionais foram mantidos. e serão supridos com

recursos do IR. do lMF e do Imposto Seletivo.

Finalmente. nossa Emenda propõe a retirada da competência da

União para a exigência de contribuição social sobre o lucro. A vigente

Contribuição Social sot;Jre o Lucro Liquido é um clone do Imposto sobre a Renda,

e foi criada para evitar a elevação das alíquotas desse imposto. Trata-se de uma

contribuição politicamente incorreta. pois serve somente para reduzir os recursos

da partilha com Estados e Municípios. A retirada da competência não reduz. em

princípio, a receita da União. Basta a esta que calibre as alíquotas do IR para que

os mesmos níveis de receita sejam mantidos.

A Proposta de Emenda estabelece que a Reforma Tributária entre

em vigor em 10 de janeiro do segundo ano subseqüente ao de sua promulgação.

Haverá. assim. tempo suficiente para a elaboração criteriosa das leis
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n) definir a forma como o Estado de localização do destinatário

exercera a sujeição ativa na hipótese do inciso VI, c;

o) prever a obrigatoriedade da prestação, por meio eletrõnico, das

informações relativas a realização de cada operação e prestação, no

momento de sua realização, a sistema -integrado de informações,

disponível às administrações tributárias;

XIII - compete ao órgão colegiado de que trata o inciso XII. 9. mediante

aprovação pelo número de votos definido em lei complementar,

observado o mínimo de quatro quintos de seus membros;

a) editar a regulamentação de que trata o inósa VIH:

b) autorizar a transação e a concessão de anistia, remissão e

moratória, observaao o disposto no ano 150, § 6 0
:

c) estabelecer critérios para a concessão de parcelamento de débit.:Js

fiscais;

d) fixar as tormas e os prazos de recolhirrranto do imposto;

e) estabelecer critérios e procedimentos a ...~ controle e fiscalização na

hipótese do inciso VI, c~

• ~ ~ ~ •• ~ •••• ~ •• , -_ __ ..- + .

§ 6° A incidêrlc:a do imposto sobre energia elétrica e petróleo, inclusive

lubrificantes, combustíveis liquidos e gasosos dele derivados:

I - ocorre em todas as etapas da circulação até a sua destinação final;

/I - em relação à energia elétrica ocorre também nas etapas de

produçào, de transmissão, de distribuição. de conexão e de conversão,

até a sua destinação final.

U A rt .. 156. ~ __ _.. ~ . . . _ __ . _ ~ _.. __ .. _ __ ". _. _.. _ ~ ~ ~ . ~ ~ -.. ~ ~ . w ••.• _ _ -

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

§
.......... ~ - .- _ -

- --~- ----,--
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11I- poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel;

IV - poderá ter alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e o

uso do imôvel.

"Art.
lO

158.

U\ - cinqüenta por cento do produto de arrecadação do imposto do

Estado sobre a propriedade de veiculos automotores licenciados ou

registrados em seus territórios;

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios.

mencionados no inciso IV, serão creditadas conforme critérios definidos

em lei complementar.·

"Art. 159.

I - do proouto da arrecadaçáo dos impostos sobre renda e proventos

de qualquer natureza e sabre produtos industrializados, quarenta e

nove por cento na seguinte forma:

•••••• - •• ~.~ •• ~ ••••••••••••••••••• I ••••• ~ ••••••••••• ~ •••••• _ •••• ~_~ ••• ~~.~ ••••••• __ •••• _.~_ ••••••• ~ ••• ~ •••••••••••

d} dois por cento, destinado a finandamento de programas de

desenvolvimento no Estado do Espirito Santo. no Noroeste da Estado

do Rio de Janeiro e nas Regiées Norte. Centro-Oeste e Nordeste,

nesta compreendida a área do Estado de Minas Gerais a~cançadapela

legislação que disciplina a afíneac, por intermédio dos respectivos

Estados e do Distrito Federal, nos termos de Jei complementar. n

••_ 11I --- ~ •.••• .,. • ~~ _ ~ '" & _ ~ ~.-_ .. _-.,. ••• & _ .. ,.. ~ • ~ _ - ~ - _ - •• ~ •

_§ 3° Os Estadas entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco

por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso H,
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observados os critérios estabelecidos na lei complementar a que se

refere o art. 158. parâgrafo unico

• .. •• _ - _ - , ~ , , -l ..

"Art.

................ - - _- -- .
195.

§ 14. Na hipótese do § SO, a alíquota da contribuição de que trata o

ínciso I, c, deste artigo, aplicável ao lucro das instituições financeiras,

não poderá ser inferior â maior das alíquotas previstas para as

entidades a elas equiparadas e para as demais empresas.'"

"Art. 203.

Parágrafo Único. A União instituirá programa de renda mínima

destinado a assegurar a subsistência das pessoas e das famílias,

priorizando-se inicialmente as de baixa renda, podendo ser financiado

e realizado por meio de convênio com os Estados, o DistrIto Federal e

os Municípios, na forma da lei complementar."

Art. 2° Ficam acrescentados os segutntes artigos ao Ato das Disposições

Constitucionais Transitôrias:

"Art. 91 , , " .

§ 5° A lei complementar estabelecerá um sistema de ressarcimento das

eventuais reduções da arrecadação dos Estados e do Dístrito Federal

do imposto de que trata o art. 155, IJ. da Constituição, definindo

montante e critérios de entrega ce recursos, decorrentes das

alterações introcuzidas por esta Emenda.
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§ 6° O Poder Executivo da União encaminhará projeto d.e tei

complementar de que trata o parágrafo anterior no prazo de 90 dias da

promulgação da presente Emenda."

..Art. 99. A transição do imposto de que trata o art. 155.11. da

Constituição. Para a forma definida nesta Emenda. observará Q

seguinte:

, - Fica permitida a manutenção dos incentivos e benefícies fiscais e

financeiros, vinculados ao imposto, autorizados por convênio. nos

termos da Lei Comp\ementar nO 24. de 7 de janeiro de 1975. e os

autorizados ou concedidos por lei ou decreta estadual ou distrital~

destinados ao fomento industrial, agropecuãrio e aqueles vinculados ã

estrutura portuária. à cuJtura, ao esporte. a programas sociais. ao

investimento em infra-estrutura rodoviária e em programa habitacional,

concedidos. indusive em caráter individual, até 30 de setembro de

2003, ainda que sob condição e por prazo certo. observado o seguinte:

a) aqueles autorizadas por convênio, nos termos da Lei

Complementar nO 24, de 7 janeiro de 1975, por prazo certo eem função

de determinadas condições, terão seu prazo de fruição mantído

conforme o ato concessôrio;

b) os demais beneficios ou incentivos autorizados por convênio, nos

termos da Lei Complementar nO 24, de 7de janeiro de 1975, poderão

ter seu prazo de fruição mantido peto órgão cokegiado de que trata o

art. 155, § 2°, XII, 9, pelo prazo máximo de Qnze anos, contados do

primeiro ano subsequente ao aa promulgação desta Emenda~

c) os autorizados por meio de iei ou decreto estadual ou distrital,

destinados ao fomento industrial agropecuário e aqueles vinculados à

estrutura portuária, â cultura, ao esporte. a programas sociais, ao

investímentos em infra-estrutura rodoviária e em programa

habitacional, não pooerao ser prorrogados e terão seu prazo de fruição

mantido conforme o ato conce~;sório, não podendo ultrapassar o
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periodo de onze anos. contados do prime.ro ano subsequente ao da

promulgação da presente Emenda:

d) os Estados e Distrito federal terão 90 (noventa) dias após a

promulgação desta Emenda para publicaI 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 publicação 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. § 2°, XII, g:

f) verificada, pelo órgão colegiado previsto na art. 155, § 2°. XII, 9i a

manu1enção indevida do incentivo ou beneficio. deverá ser feita

comunicação ao órgão previsto na an 155. § 2°, XII. m, para

instauração do respectivo processo adminiSlrativo;

g) os incentivos ou benefidos não enquadrados nas hipóteses do

caput deste inciso ou os não publicadOS no prazo de que trata a alínea

d ficam extintos após 180 (cento e oitef~:ta) dias da promulgação da

presente Emenda;

11 - para efeito de apllcaçao do disposto no art. 155. § 2°, IV, b. da

Constituição, para vlgencia 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 equilibrio com o

sistema de partilha das alíquotas interestaduais vigentes na data da

promulgação desta Emenda, e serão reduzidas, no decurso do prazo

de sete ànos a partir do primeiro dia do quinto exercido da exigência

do imposto, na forma e graduação previstas em lei complementar, até

que se estabeleça uma única aliquota de referência ae quatro por

cento:

111 - fica vedada, a partir da promulgação de presente Emenda, a

concessão cu prorrogação de incent:vas ou beneficios fiscais ou

financeiros relativamente ao impos~o de que trata o art. 155, !l, da

Constituição, Exceto a prç::Togação. até a vlgêncía da leí complementar
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referida no inciso 'V deste artigo. de incentivos ou benefícios fiscais

concedidos para atendimento das disposições do art. 170. IX, e 179, da

Constituição, e a concessão ou prorrogação por convênio, nos termos

da Lei Complementar nO 24, de 7 de janeiro de 1975, considerando-se

extintos. na data da promulgação da presente Emenaa, quaisquer

outros incentivos e beneficios fiscais ou financeiros concedidos a partir

de 30 de Setembro de 2003;

IV - lei complementar prevista no art. 155, § 2°. XII, disporá sobre o
regime de transição retenâo neste artigo, poàendo criar fundos ou

outros mecanismos necessários à sua consecução, e. observado o que

determinam os incisos I a lU, a vigéncia dos incentivos e benefícios

fiscais e financeiros e a aplicabilidade das regras em vigor à época das

respectivas concessões:

V - lei estadual poderá estabelecer adicional de atê cinco pontos

percentuais nas aliquotas definidas nos termos do art. 155. § 2°. IV e V,

a, da Constituição, observando o seguinte:

a) o adiciona' poderá ser estabelecid.o para, no máximo, quatro

mercadorias e serviços, que tenham. na data da promulgação desta

Emenda, alíquotas superiores às que vierem a ser definidas;

b) a alíquota da mercadoria. bem ou serviço. acrescida do respectivo

adicional. não poderá ser superior à vigente na data da promulgação

desta Emenda;

c} o adiciona' estabeiecido poderá vigorar pelo prazo de três anos,

contados do inicio da exigência do imposto na forma desta Emenda,

devendo ser reduzido, após o referido prazo, em, pelo menos, um

ponto percentual ao ano, até a sua compreta extinçâo.

VI - para efeito do disposto no art. 155. § 2°, XJlJ. d, da Constituição,

o órgão colegiado de que trata o ~nc\soX1\. Q, do mesmo parágrafo,

poderã estabelecer um sistema de transição, definindo critérios para a

fixação de praZo petos Poderes Executtvos dos ~stados e do Distrito

FederaL
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VII - lei complementar poderá permitir a manutenção das exigências

previstas na legislaçào estadual, vigentes na data da promulgação

desta Emenda, estabelecidas como condição à aplicaçâo do

diferimento do lançamento e pagamento do imposto.

§ 10 As normas concessivas de benefícios ou incentivos fiscais ou

financeiros a que se refere este artigo não poderão contemplar novos

beneficiários a partir da promulgação desta Emenda.

§ 2 0 Pelo prazo de até três anos, contados da data de publicação

desta Emenda. os Estados e o Distrito Federal poderão. a seu critério,

destinar até cinco décimos por cento da receita I iquida do Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS à manutenção dos

incentivos e beneficios concedidos a programas e projetos culturais e

programas de indusão social, cria.dos até essa data, respeitado o limite

de cinco por cento do ICMS a recoJher pelo contribuinte.

§ 3 0 Enquanto não viger a lei complementar prevista no inciso li. a

partir do primeiro dia do quinto exercicio da exigênda do imposto. as

alíquotas de referência serão reduzidas, a cada ano. de um ponto

percentual,sendo dois no ültimo ano, no caso da maior alíquota de

referência. e de meio ponto percentL:al, no caso da menor alíquota de

referência. atê que se estabeleça uma única alíquota de referenda de

quatro par cento.

§ 4° Enquanto não se estabelecer uma alíquota interestadual única

de referência de quatro por cento, a que se refere a inciso li, o imposto

de que trata o art. 155. IL nas operações com energia elétrica e

petróleo, incfusíve lubrificantes, combustíveis liquidos e gasosos dele

derivadas, caberá integralmente ao Estado de localização do

destinatário, aplicando-se as regras previstas no art. 155, § 2°, VI. e e

g, XII, b e n e XllI, e, da Constituição.

.. Art. 100. Enquanto não for editada a lei complementar de que trata a

parágrafo únlw cc art. 158, da Constítuição, permanecem aplicáveis os
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critérios de distribuição dos recursos referidos no dispositivo

constitucional vigente até a data da promulgação dêsta Emenda.

Parágrafo único. A transição para os novos critérios. ocorrerá no

prazo mínimo de seis anos, de tat sorte que nenhum município sofra

perdas em relação ao valpr das receitas a que fazia jus anteriormente."

"Art. 101. A regra enunciada no art. 150, UI, c, da Constituição, não se

aplica ao imposto previsto no aft 155, li, da Constituição nos dois

primeiros anos de.vigência da lei complementar que o disciplinar.-

..Art. 102. Enquanto não iniciar a exigência da contribuição de que trata

o art. 149-8. os Municípios e o Distrito Federal poderão continuar

exigindo as taxas já instituídas, que tenham como fato gerador a

utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza.púbttca.-

.. Art. 103. O Poder Executivo, em até 60 dias contados da data da

promulgação desta Emenda. encaminhará ao Congresso Nacional

projeto de lei. sob o regime de urgência constitucional, que disciplinará

os beneficios fiscais para a capacitação do setor de tecnologia da

Informação. que vigerão até 2019 nas condições que estiverem em

vigor no ate da aprovação desta Emenda."

Art. 3° As alterações na redação dos incisos li. IV, V, VI, Vil, VfIl, X. XI e

XII do § 2° do art. 1S5 da Constituição. somente produzirão efeitos na data

je'finicla na lei comp~emen\arQe que trata c \\"'IC1$0 X\\ 00 § 2° OC mesmo artlgo.

mantendo-se aplicáveis, até então, as redações vigentes até a data da.

promulgação desta Emenda.

Art. 4° 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 Constitucionafs Transitórias.
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Art. 5 Q Ressalvado o disposto nos arts. 4' e 5°. esta Emenda entra em

vigor em '1 0 de Janeiro do ano subseqüente ao de sua .xomuloacão.

Art. 6° Ficam revogados:

r - o inciso I do art. 161 da Constituiçâo e o inciso 11 (!o § 3° do art. 64 do Ato das

Disposições Constítudonais Transitórias;

li - a aiínea b do inciso X e a alínea e do inciso XII do § 2° e os §§ 4" e 5° do ano

155 da Constituição. a partir da produção dos efeitos dos dispositivos a que se

refere o art. 4°.

Art.?O Suprima-se do Art.1° desta emenda a expressão constante do

an.22 da Constituição:

Art.22 -..............................................•.....................................................

VIIl _ "inclusive a definição de importação e exportação·,

JUSTIFiCAÇÃO

A Proposta aprovada na Câmara dos Deputados. foi fruto de interminaveis

negociações. Assim sendo, retomar ao texto aprovado e modificado no Senado

Federal. nos parece a SOluçi!io mais rápida para implementarmos a Reforma

Tributâria_

A Emenda Giobat, visa restabelecer o texto do nobre relator Virgílio

Guimarães. excetuanco as partes já promulgadas.

Sala da Comissão,

--_........''''=::::::::.

Deputado EDUARDO CUNHA

_______-------------' '-- -'.c-- ~ :-----.-0
Deputaáo EDUARDO CUNHA

PMOBIRJ
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Relatório de Verificação de Apoiamento

EMENDA APRESENTADA NA COMISSÃO NU 91/04

Março de 2004

Confinnad..s 175
Não Confere..... S
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Repetidas 38
UeQ;veis -
Retiradas
rrOTAL 218
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FALTAM -

ProPO$ição: EMC-91/2004 PEC22804 ="" PEC·:2281'2004
Autor da Propo'$ição: EOUARDO CUNHA
Data de Apresentação: 111312004 18:35;00
Ementa: Altera o Sistema Tribulário Nacional e dá outras proVidências.
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'COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 22S·A. DE 2004. DO POOER EXECUTIVO,. QUE "AlTERA O SISTEMA
TRIBUTARIO NACIONAL eDÁ OUTRAS PROVIO~NClAS". (RefORMA. TRIBUTÁRIA)

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Proposta de Emenda à Constituição nO 228·A/2004t do Poder Executivo

Nos termas do art. 202. § 3°. do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. fai divulgado na Ordem do Dia das Comissões o prazo para

apresentação de emendas à Proposta de Emenda à Constituição nO 228-Al2004 e

apensada. a paMir do dia 12 de fevereiro de 2004. por dez sessões ordinárias da

Câmara dos Deputados. prorrogado por Ato da Presidência até odia 12/03/04.

Esgotado o prazo, foram recebidas 100 (cem) emendas, sendo

consíderadas insubsistentes 6 (seis) emendas (nas 84,85,86,87.97 e 99/04) por

não terem atingido o quorum mínimo de 171 (cento e setenta e uma) assinaturas.

Sala da Comissão. em 12 de março de 2003.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDÁ À CONSTITUICÃO N° 228..A. DE 2004,
QUE ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS {REFORMA TRIBUTÂRIA}

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 228-A~ DE 2004

Altera o Sisternc Td:utario Nacionai e
dá outras providêncIas.

Autor: Senado Federa!

Relator. Deputado Virgílio Guimarães

I - RELATÓRIO

-
A proposta de. emenda constitucional em epígr~te, .que trata

da reforma tributária, contém cerca de cento e vinte dispositivos, um

terço dos quais alterados ou introduzidos peto Sen~do Federal, que
, .

retomam a esta Casa, dando continuidade ao processo legislativo

desencadeado com a tramitação. aqui nesta Casa, no ano de 2Q03.

da PEC nQ 41, de autoria do Poder Executivo, a qual emergiu desta

Casa, com a redação da PEC na 41-C , contendo cerca de cento e

cinqüenta dispositivos 1 dos quais aproximadamente um terço foram

confirmados

--- ---- r---c--------- ---__. c . _
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no Senado e ganharam promulgação, por intermédio da Emenda
: . ". -,

Constitucional n° 42, de 19 de dezembro de 2003.

Este relatório estará focalizado na matéria contida na

redação proposta para o artigo 159 da Constituição Federal, matéria

que, por sua singujaridade. deve receber tratamento especial e

tramitação independente, confonne justificação oferecida na parte

final deste parecer, continuando os demais dispositivos a tramitar de

fonna autônomal acompanhados das emendas que lhes são

aderentes, em parte ou no todo. Esse procedimento de

desdobramento encontra -precedente, nesta Casa, no caso da PEC n°

233-8, de 1995, e PEC nO 370, de 1996.

00 texto do art. 159, da CF, com a redação dada pela PEC

nO 41-C, produzida nesta Casa no ano de 20031 a parte relativa ao

inciso 111 e ,§ 40 foi acolhida pelo Senado Federal e levada a

promulgação na Emenda Constitucional nO 42. de 19 de dezembro de

2003, consagrando a destinaçãol do produto da arrecadação da

contribuição" de intervenção' no 'domínio econômico prevista no art.

177, § 4°. vinte e cinco por cento para os Estados e o Distrito Federal.

distribuídos na forma da leir observada a destinação a que se refere o

inciso 11. Me". do referido parágrafo,· a saber. ""ao" financiamento" de

programsls de ínfra-estrutura de transportes, sendo que um quarto dos

recursos que cabem a cada Estado serão destinadas aos respectivos

municípios, na forma da lei.·
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o Senado manteve, com alteração, o incIsa I do art. 159,

faZendo baixar para 48 ~{, o percentual de partilha do IP1 + IR (imposto

sobre produtos industrializados € imposto sobre a renda), que, no

texto da Câmara, havia aumentado de 47 % para 49 0/0.

O Senado dedicou o percentual suplementar de um por

cento, acima referido, para aumentar o percentual de partilha

destinado ao FPM (Fundo de Participação dos Municípios), de 22.5 0/0,

para 23,5 %. na alínea lJblJ do inciso I do art. 159.

O § 50 do art. 159, introduzido pelo Senaáo, determina que,

dentre os vinte e três e meio pontos percentuais de recursos

destinadas ao FPM, um ponto percentual seja entregue no primeiro

decêndio do mês de dezembro de cada ano.

o § 60 do art. 159, introduzido pelo Senado, define a partiJha

dos ganhos de receita de IPI obtidos com a aplicação da regra

introduzida pelo art. 15.3, § so, V, que veda a compensação de
. '.

créditos presumidos de contribuição não comutativa com débitos de
. . . . '.

IPI, sendo 45 % destinados ao FNDR (fundo nacional de

desenvolvimento regional) e 3 % aos fundos regionais já existentes.

O § 7°, do art. 1591 e 'seus incisos I e li, introduzidos' pelo

Senado, definem critérios de apHcação dos recursos do FNDR 1 sendo

93 % nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e sete por cento
. .

nas áreas menos desenvolvidas das Regiões Sul e Sudeste.
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o § ao do art. 159. introduzido pelo Senado, expHcita que os

municípios das regiões referidas no parágrafo 7° devem ser

beneficiários de 25 1% dos recursos mencionados~ mediante

convênios~

o Senado, em função da nova sistemática que concebeu, no

que se refere à fonte de recursos e à metodologia de distribuição dos

mesrnos para o fundo de desenvolvimento regional, suprimiu o texto

do art. 159. I, I<d" com a redação que havia sido elaborada nesta

Casa, na PEC n° 41-C, que tratava da destinação do aumento de 2 0/0

no percentual de partilha previsto pela Câmara no inciso I do artigo

1591 para determinadas regiões menos desenvolvidas do País.

Em síntese, o conteúdo do art 159, na forma como voltou

para revisão por esta Casa. resume-se ao aumento de 10/0 dos

recursos do FPM e ao estabelecimento de nova fonte de recursos e

nova metodologia de distribuição dos mesmos ao Fundo Nacional de

Desenvolvimento Regionat sendo que a parte referente à partilha da

CIDEI concebida nesta Casa, foi coroada com a promulgação.

Foram apresentadas emendas, no prazo regimental,

incluídas as prorrogações autorizadas pela Presidência, na

quantidade exata de uma centena. cinco dentre elas consideradas

insubsistentes por náo reunirem o número mínimo de assinaturas

válidas. a saber. as de números 84, 85. 87, 97 E 99.
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Nove! dentre as emendas mencionadas. veL.am l em parte

ou no todo, sobre aspectos do artigo 159 da Constituição Federal.

A emenda nO 4, de autoria do Deputado Sandro Mabel e

outros, sugere aumentar para 51 o/Q o percentual partilhável de que

trata o art. 159, 1, da CF> sendo que os três por cento suplementares

destinam-se, segundo a alínea IId'" ali proposta para o mesmo inciso, a

fundo de desenvolvimento regional, para invE:stimento em infra-

estrutura. nos termos da lei complementar, que destinará 25 % dos

recursos à Região Centro--oeste. 25 % à Região Norte e 50 % à

Região Nordeste.

A emenda nQ 10, ae autoria do Deputado Luiz Carreira e

outros~ propõe alterações em idêntico inciso e aHnea, aumentando

para 50 % o percentual partilhável e destinõndo os dois por cento

suplementares aos Estados das Regiões Norte, Centro~Oeste e

Nordeste, nesta compreendida a área do Estado de Minas Gerais

alcançada pela legislação que disciplina a aiínea 11 c"! para aplicação

em programas de desenvolvimento, repassados a título de

transferência de capitaL observados os mesmos critérios adotados

para distribuição dos recursos indicados na alínea "a", respeitada a

proporçâo relativa entre os participantes. nos termos da lei

complementar.

A emenda nO 17, de autoria do Deputado Renato

Casagrande e outros. quer alterêr idêntico inc~so e alínea, optando
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também pela cifra de 50 % a título de percentual partilhável e

destinando os dois por cento suplementares a financiamento de

programas de desenvolvimento no Estado do Espírito Santo. no

Noroeste do Estado do Rio de Janeiro e nas Regiões Norte. Centro

Oeste e Nordeste, nesta compreendida a área do Estado de Minas

Gerais alcançada pela legislação que disciplina a alínea ~c"r por

intermédio dos respectivos Estados. nos termos de lei complementar.

Preconiza. ademais. deslocar a menção ao Estado do Espírito Santo,

do inciso 11 para o inciso I, na redação do § 7° do art. 159 constante da

redação proposta peja PEC 228.

A emenda n° 23. de autoria do Deputado Luiz Cartos Hauly e

outros, em função do realinhamento gtoba\ que concebe para todo o

sistema tributário nacional t faz ajustes na base partilhável e nos

percentuais de partilha de que trata o art. 159 da CF, passando a

distribuir-se 27.5 % do IR + IMF + Imposto Seletivo, na base de 12 %

para o FPE. 13,5 % para o FPM e 2 % para os fundos regionais. além

de 10 % do Imposto Seletivo para os Estados exportadores. com

redistribuição de 30 % para os respectivos municípios. Vislumbra,

ademais, que a União entregue o excedente de arrecadação do

Imposto Seletivo aos Estados e Distrito Federal, proporcionalmente à

arrecadação do imposto estadual, na hipótese de a arrecadação do

imposto seletivo federal superar em 25 % a soma dela com a das

arrecadações estaduais desse imposto.

A emenda n° 29. de autoria do Deputado Custódio Mattos e

outros. pretende ampllar a base partilhávet incluindo nela, a partir
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de 25 % no primeiro ano seguinte ao da promulgação e mais 20 % em.
cada ano subseqüente, sucessivamente. até atingir 100 bJo no quinto

ano, de 47 % da parte excedente da arrecadação das contribuições

federais, ressalvadas aquelas vinculadas à previdência. relativamente

ao percentual de 35 % da arrecadação tributária federal total, antes àa

repartição referida, ficando desvinculado de órgão, fundo ou despesa

a parcela a ser repartida.

A emenda nO 3D, de autoria do Deputado Jútio César e

outros, propõe o percentual de 50 % para o montante partilhável de

que trata o art. 159, I, da CF, destinando·se a cifra de 25,5 % ao FPM.

A emenda nO 32, de autoria do Deputado Assis MigueJ do

Couto e outros, sugere a ínc\usão do Sudoeste ào Estado do Paranâ

no elenco de áreas menos desenvolvidas de que trata o § 7°, fi, do art.

159 da CF~ na redação constante da PEC 228.

A emenda n° 73, de autoria do Deputado Eduardo Cunha e

outros, preconiza a redução do percentual de partilha para a cifra de

47 % juntamente com o aumento da base partiihável para nela induir

as contribuições definidas no art. 149 da CF.

A emenda nO 91, de autoria do Deputado Eduardo Cunha e

outros, pretende resgatar os termos da PEC n° 4i-C, tais como

emergiram do trabalho efetuado no ano passado nesta Casa, a saber.

49 % como percentua\ de partUha e "destinação dos 2 0/0

suplementares a financiamento de programas de desenvolvimento
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no Estàdo do Espírito Santo, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro

e nas RegiOes Norte, Centro·Oeste e Nordeste.· nesta compreendida a

área do Estado de Minas Gerais alcançada pela legislação que

disciplina a alínea kC- t por intermédio dos respectivos Estados e do

Distrito Federal. nos termos de lei complementar.

Errata apresentada à emenda na 91 vislumbra o aumento,

para 29 o/l), do percentual de 25 % previsto, a título de partilha da

CIDE-combustfveis, no inciso 111 do art. 159 adotado pela Emenda

Constitucional nO 42. O texto da errata não esclarece se o dispositivo é

aditivo ou substitutivo em relação aos demais dispositivos do art. "159

da CF versados na emenda t nem de que maneira o aumento

propugnado se coaduna e;.om a intenção, expressa na justificação da

emenda 91, de apenas reproduzir os mesmos termos da PEC nO 41 ..C

não promu~gados. Presumem·se aditivos os efeitos da errata, por não

contHtarem com os demais dispositivos da..emenda da quat é

acessória, presumtndo--se também válida, no que se refere aos
. .

critér-ios de admissibilidadet emprestados da ~menda principal.

É o relatório.

11 • VOTO DO RELATOR

o núcleo temático da proposta original de reforma tributária

era, e continua sendo. na ·parte do texto que emergiu do
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Senado sem haver ganhado promulgação, o novo arcabouço

" constitucional do JCMS unificado.

Após o desdobramento de uma terça parte da PEC nO 41-C,

levada .a promulgação"' como Emenda Constitucional· n° '42, a

importância do ICMS agigantou-se, como proporção da matéria

restante, constitutiva da PEC nO 228. A nova configuração do ICMS

era, e tornou-se ainda mars, o principal desafio de todo o presente

procedimento legislativo da reforma tributária, marcado por grau

acentuado de complexidade.
. .

A major parte das demais matérias focalizadas, como, por

exemplo. tratamentos socialmente mais justos dos impostos

patrimoniais e economicamente mais eficientes das contribuições,

ostentam, iguaJmente, natureza essencialmente tributária e grau

também elevado de complexidade.

Destaca-se, desse conjunto, a matéria enfeixada no artigo

.159 da CF., cuj~ ~aior simplicidade conceitual ccnjuga-se com notável
. - .. ' .

inflamação dos interesses envolvidos e cuja natureza. de parti.lha dos

resultados financeiros obtidos pela administração tributária federal,
. " .......

exibe características nitidamente distintas das matérias tributárias no
. ...-. .

sentido estrito,' isto é, das matérias retacionadas com técnicas de

captação das'· réceitas púbHcas e de distribuição do ônus do

financiamento do Estado.

Acresce. a essas categorias distintivas, cujos graus de

interesse e de complexidade indt:Izem temporaJidades
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procedimentais diferenciadas, o fechamento recente, nesta Casa, de

amp'o acordo potitico direcionado à promulgação rápída de previsao

constitucional de aumento do percentual de partilhada CIDE

combustíveis, de 25 % para 29 %. o que cabe. precisamente, no

interior do art. 159, 111, da CF.

Dado esse contexto, e, para viabilizar uma demanda

majoritária que. por acréscimo, responde ao mais alto interesse

púbfico, SOU PELO DESDOBRAMENTO da PEC n° 22B...A, com

fundamento no art. 57, 111, do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. prosseguindo na proposição sob exame, exclusivamente,

o art. 159 da CF, que é aqui objeto de apreciação de mérito, e,

concomitantemente, passando-se a promover a remessa à. Mesa do

conjunto de todos os demais dispositivos distintos do art. 159, para

renumeração, redistribuição e continuidade da tramitaçâo, autônoma e

independente t a partir do estágio em que se encontram, inclusive com

aproveitamento das emendas, parciais ou totais, aderentes a tais

outros dispositivos, cuja apreciação de mérito fica reportada para

ocasião ulterior mais oportuna, tudo de acordo com as normas

regimentais pertinentes.

Isso posto. restando para apreciar. na proposição em foco. o

texto do art. 159, quanto ao mérito das fórmulas de partilha articuladas

no interior do artigo 159, da CF. com a redação constante da PEC nQ

22B-A, entendo que, realisticamente, nas atuais circunstâncias,

afigura-se viável. e meritório. o aumento do percentual de partilha da

CIDE-combustíveis. em quatro pontos
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percentuais, passando·se dos 25 % adotados na Emenda

Constitucional nQ 42, para novo percentual, mais robusto e mais justo,

de 29 olá. assim atendendo à reivindicação dos Estados e dos

Municípios.

Tal entendimento. acredito, resutta àe um processo de

concertação coletiva e representa, no momento. o mais amplo

consenso passível de obter-se, relativamente a todas as demais

matérrasobjeto da reforma tributária. A força incomum desse

consenso suplanta todas as demais fórmulas de partilha contidas nas

diversas propostas de redação enfeixadas no artigo 159, as quais, por

serem polêmícas e envolverem disputas dificilmente conciliávers, sem

prejuízo das valiosas concepções que as sustentam, de\tem diferir-se

para oportunidade ulterior.

Pelas razões expostasl VOTO PELA APROVAÇÃO DA PEC

N° 228·A. NA FORMA DO SUBSTrrUTIVO, ACOLHtDA A ERRATA

DA EMENDA N° 91 E REJEITADAS AS EMENDAS N°S. 4, 107 17, 23,

29, 30 t 32, 73 E 91 (EXCETO A ERRATA): NA PARTE EM QUE

VERSAM SOBRE O ARTIGO 159 DA CONSTITU ICÃO FEDERAL.

Sala dó Comissão, em 23 de março de 2004.

""-
~»/~~-:?~ ,

Oepufado Virgilio Guimarães (PTIMG)

.Relator



Março de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12661

SUBSTITUTIVO À

PROPOSTA DE El\fENDA CONSTITUCIONAL
N° 228~A, DE 2Q04

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federalv nos
termos do § 3Q do art. 60 daConstitujçâo Federal~ promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Ar\.. 10 O artigo da Constituição a seguir enumerado passa a
vigorar com as seguintes alterações:

•Art.. 159·. ,.. jIl li; • li • ,. '* 41 11 ..

........................................ "' .
lU - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no
domínio econômico prevista no art. 177 1 § 4°, vinte e nove por cento
para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei,
observada a destinação a que se refere o inciso U, c, do referido
paragrafo. ..
..................... 1iI U(·NR)

SaJa da Comis::: ;aO. em 23 de março de 2004.

~~~~~~
Deputado Virgílio Guimaraes (PTIMG)

Relator
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;;:.;?/

'>-COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 228-A, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (REFORMA TRIBUTÁRIA)

Ofício nO 003/04 - Pres Brasília 23 de março de 2004.

Senhor Presidente,

Em conformidade com o que foi decidido por

esta Comissão Especia!, em sua reunião ordinária realizada no dia 23 do corrente,

comunico a Vossa Excelência que os nobres Parlamentares integrantes deste

Colegiado, nos termos do disposto no art. 57,111, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados deliberaram desmembrar da Proposta de Emenda à Constituição

na 228-A, de 2004, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras

providências", os arts. 22, 34, 36, 61,100,105,146, 149-A, 150, 152-A, 153, 155,

158, 171-A, 179, 203 e 216, constantes do art. 1°, arts. 95, 96 e 97, constantes do

art. 2°, e arts. 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e gOl para constituírem nova proposição,

permanecendo a PEC 228-AJ2004 com a sua proposta de modificação do art. 159

da Constituição Federal.

Diante do exposto, encaminho a Vossa

Excelência o texto desmembrado, que deverá tramitar como outra Proposta de

Emenda à Constituição, juntamente com as Emendas que recebeu desta

Comissão Especial, para as providências cabfveis.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa

Excelência protestos de consideração e apreço.
",.ri

v/':,-,,/~·'-----':- "'-·"'-·~~/'-·""'~------r

Deputado MUSSA DEMES

Presidente

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
0.0. Presidente da Câmara Deputados
Nesta
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-COMiSSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 228-A. DE 2004, QUE -ALTERA OSISTEMATR1BUTARIO NACIONAL E oA
OUTRAS PROVIDENCIAS • (REFORMA TR1BUTÃRlA)

lU • PARECER DA COMISSÃO

Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nO 228-A, de 2004. Que "altera o Sistema Tributário Nacional
e dâ outras providências·, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela aprovação desta. pela admissibilidade das emendas que versam sobre o art. 159
de nOs 4,10.17.23. 29, 30,32, 73 e 91, a, no mêrito pera aprovação parcial da de n°
91. na forma do substitutivo, e pela rejeição das de nOs 4 10, 17, 23, 29, 30. 32 e 73,
nos termos do parecer do Relator.

Participaram da votação os Deputados Antônio Cambraia,
Antônio Carfos Magalhães Neto, Armando Monteiro, Beto .AJbuquerque, CarHto Merss,
Eduardo Cunha, Gerson Gabrielli, José Mentor, José ::Ai1ilão, José Priante, José
Roberto Arruda. Luiz Cartos HauIy, Lupércio Ramos. M,...·,!;,;a Oernes, Osmar Serraglio,
Paudemey Avelino, Paulo Rubem Santiago. Pedro NOvais, Philemon Rodrigues,
Raimundo Santos, Sérgio Miranda, Virgílio Guimarães. V~alter Feldman. Zenaldo
Coutinho - titulares, Antônio Carlos Mendes Thame. Eliseu Resende, Feu Rosa.
Humberto Michiles. Max Rosenmann, Nilson Mourão ePauio Delgado - suplentes.

Sala das Comissões, em 23 de março de 2004.

~V~'-- 7
I

Deputado MUSSA DEME5
.:

Presidente

~~';/d~~~~.,
Deputado VIRGIUO GUIMARÃES

Relator
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éOM1SSÃO ESPECIAL DESTiNADA A PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO Nq 228-A, DE 2004, QUE -ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DA
OUTRAS PROVID~NCIAS.. (REFORMA TRIBUTÁRIA)

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 228-A, DE 2004

Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências

SUBSTITUTlVO ADOTADO PELA COMISSÃO

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do
§ 3° do art. 60 da Constituição Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional;

Art. 10 O artigo da Constituição a seguir enumerado passa a vigorar com as
seguintes alterações:

UArt. 159 .

III - do produto da arrecadação da contribuição de intelVenção no
domínio econômico prevista no art. 177. § 4°, vinte e nove por cento
para os Estados e o Distrito Federa!, dlstribuídos na forma da lei.
observada a destinação a que se refere o inciso li, c, do referido
parágrafo.

.. "(NR)

Salada Comissão. em 23 de março de 2004.

,~/~' ~v'v/ 00" :

, Deputado MUSSA DEMES
./ Presidente

~~~~~---rc~~.
Deputado VIRGfUO GUIMARÃES

Relator

Secretaria Espectal de Edllornç;'ío e Public:lÇôes do Senado Fedeml - Brasl1tll-DF

(OS:12025f2ú04)
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o SR. PAULO GOUVÊA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação, acompanhei o PL.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,na
votação anterior, votei seguindo a orientação do meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Paulo
MagaIhãe~.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL -BA. Pelaor
dem.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a população de Salvador ficou perplexa
com a paralisação das obras do metrô,determinada
pelo Ministério da Fazenda, que cancelou parte de um
empréstimo que seria vital para a sua construção.

Vale ressaltar que o metrô de Salvador, ao con
trário do de outras capitais, está sendo construído
com recursos federais, estaduais e municipais. É por
isso que estamos nesta tribuna a solicitar do Governo
Federal que tome providências. A população daquela
cidade deu ao Presidente Lula uma votação maciça,
continua com esperança propalada e quer participar
do desenvolvimento prometido poresse Governo.

Hoje está nas ruas de Salvador a Força Sindical.
Alguns aqui estão a tudo assistir sem nada dizer, como
é o caso do Deputado Nelson Pellegrino, que deveria
ser o primeiro a empunhar a bandeira dos trabalha
dores.e pedir ao Governo Federal que retorne os 32
milhões de dólares de empréstimos contratados, para
que possamos construir o Metrô de Salvador.

Sr. Presidente, é por isso que aqui estamos, de
pois de assistir a manifestações do Senador Antonio
Carlos Magalhães, do Governador Paulo Souto, do
Prefeito Antonio Imbassahy .e do futuro· Prefeito Cé
sar Borges contra a decisão do Governo Federal, que
penaliza oS baianoS de Salvador.

Estamosconstruindo.o metrô com recursos es
taduais, municipais e federal, repito. Não podemos
aceitar a retaliação e é:l insensibilidade do Governo
Federal. Sinto-me obrigado a implorar ao Presidente
que libere verbas para o metrô. Votei neste Governo e
ainda tenho esperança çje que encontrará o rumo do
desenvolvimento e do emprego;

Na nossa Salvador hoje vejo os quase 2 mil em
pregados do metrô nas ruas, desfilando e pedindo
emprego. Foi por isso, senhores, que me vi compelido
a vir àtribul1a pedir ao Governo Federal sensibilidade

no sentido de retornar os recursos, para que tenhamos
um metrô digno dos eleitores do Presidente Lula.

Muito obrigado.
A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD (PSDB - RJ.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em longa entrevista aos repór
teres Maria Lúcia Delgado, Rosângela Bittar e Taciana
Collet, do Valor Econômico, o Deputado Federal Aldo
Rebelo, hoje Nlinistro daCoordenação Política, ao res
ponder à última pergunta, definiu o método de investi
gação do GOverno para os crimes de corrupção.

Os jornalistas perguntaram ao Ministro se S.Exa.
não via contradição na atitude do Governo de, logo
após ter solicitado ao.Congresso Nacional legislação
para regulamentar os bingos, sacar do bolso do cole
te medida provisória em sentido exatamente oposto,
proibindo o funcionamento das casas de jogo.

O Ministro respondeu com um exemplo, que va
mos reproduzir literalmente, para não incorrer nos ris
cos próprios das interpretações.

Disse o Ministro:

"Você tem um filho e permite que e/e vá
a uma festa. Aí, de repente, uma outra mãe
/íga e diz que soube que a festa pode oferecer
algum risco. Então você muda de opinião e diz
ao filho que é/f; não pode mais ir à festa".

E foi em frente o Ministro.
Daí eu me pergunto: ese a outra mãe não tele

fonasse? E se. o talearlos Augusto Ramos, hoje co
nhecido pelo Brasil afora como o bicheiro Carlinhos
Cachoeira, não houves.se gravado o encontro dele com
o tal Waldomiro Diniz?E se não tivesse ele nos dado
a conhecer a gravação? Étriste, mas a sociedade bra
sileira deve agradecirnentosao tal Carlos Augusto Ra
mos - o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Estamos nessa
situação de vexamep(jblico porque as investigações
eficientes causam·alergia aos Governos.

Outro caso bempareoido com esse foi o dos fis
cais da Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Ja
neiro, o meu Estado. Na época, o talWaldomiro gozava
de prestígio junto ao Governo local, depois no Palácio
do Planalto. O mesmo aconteceu com seus represen
tantes. Em processo de disorição absoluta, continua o
Deputado Estadual Chiquinho da Mangueira.

No caso dos fisoais, foi preciso que um banco
suíço resolvesse comprar outro bancosuíço para que
a sociedade do Rio de Janeiro descobrisse que os
seus fiscais - que estavam lado a lado com a Gover-
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nadora do Êstado - tinham acumulado em propinas
in imaginável fortuna. Apenas por coincidência o tal
Silveirinha cuidava da arrecadação de fundos para a
campanha, da mesma maneira como afirmou que fa
zia o tal Waldomiro?

Sr. Presidente, não tivesse um banco suíço come
prado outro banco suíço, o fiscal Silveirinha e a sua tur
ma ainda estariam livres, leves, soltos e ricos, sentados
do lado direito da Sra. Governadora Rosângela Rosinha
Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira.

Exagero, Sr. Presidente? Por isso, há mais de 20
anos, luto para que os Governos invistam pesado na
investigação como passo seguinte para a reversão das
expectativas de impunidade que alimentam o crime,
principalmente o de corrupção. E digo como passo se
guinte, porque o passo inicial seria a profissionalização
de uma ponta a outra das máquinas administrativas
dos Governos.

Está mais do que na hora de pararem com a ir
responsabilidade de nomear do balconista do serviço
público ao Ministro com os olhos fixos nas negocia
ções políticas com os partidos, as quais reputo tene
brosas.

A quantos casos mais de corrupção a sociedade
brasileira vai precisar assistir para que os administra
dores públicos se convençam de que a equação mais
favorável à corrupção é aquela com elementos nulos
de investigação e de profissionalização? Está certo que
os Ministros, Secretários de Estados ou Municipais, e
meia dúzia a mais de cargos, com a competência de
traçar as políticas públicas, atendam as conveniências
dos programas partidários, mas os cargos de execu
ção das políticas públicas não podem estar a serviço
de um balcão de negócios partidários.

Ou vamos pelo caminho da investigação eficiente
e da profissionalização, ou dependeremos sempre da
sorte que nos quer dar o Ministro Aldo Rebelo. Será
que precisamos sempre ter do outro lado da linha uma
mãe pronta e eficiente a nos ensinar como cuidar dos
nossos próprios filhos?

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre

sidência informa que quem votar nesta PEC justifica
o voto na anterior e que vai mandar consolidar os 2
votos. Na terceira votação é imprescindível a presen
ça dos senhores

Vou encerrar a votação.
Quem não vier ao plenário levará falta. Quem vo

tar nesta justifica a outra, mas quem faltar nesta não
justifica a outra.

Quem não votou, que o faça agora.
O SR. BERNARDO ARISTON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra. .

O SR. BERNARDO ARISTON (PMDB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
tendo as palavras da Deputada Juíza Denise Frossard.
Estou de acordo com S.Exa. até determinado ponto.
A nobre Parlamentar citou o caso do propinoduto. À
época, o ex-Governador entregou espontaneamente
ao Ministério Público a quebra do sigilo bancário, te
lefônico e fiscal. E, no caso do propinoduto do Rio de
Janeiro, os fiscais estão presos. Essa é a grande dife
rença com o que está acontecendo hoje.

O SR. VALDENOR GUEDES - Sr. Presidente,
peço. a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. VALDENOR GUEDES (PSC - AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro,
com muita honra e alegria, que ontem o Jornal do Día,
do Estado do Amapá, foi homenageado no Hotel Blue
Tree Park com o Prêmio Mérito Lojista, concedido pela
Confederação Nacional dos Dirigentes de Lojistas. As
diretoras presentes, Ora. Lucia Thereza Ghammachi
e Prof. Maria Inereme Pinto Pereira, receberam a hon
rosa homenagem.

Parabenizo essa honrada e grandiosa empresa
de informação jornalística do meu Estado.

O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. NEUTON LIMA (PTB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à
Mesa solicitação de retirada do Requerimento nQ 1.562,
de 2004, e 2 requerimentos de informação - aos Mi
nistérios das Cidades e da Justiça - sobre número de
acidentes de trânsito ocorridos com traílers.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Contri
buição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE,
incidente sobre a importação e a comercialização de
petróleo e seus derivados, gás natural e álcool etílico
combustível, instituída pela Lei nQ 10.336, de 2001,
por força da Emenda Constitucional nQ 33, destinava
se, por definição, ao financiamento de programas de
infra-estrutura de transportes. Não havia, no entanto,
nenhuma vinculação de repasses desses recursos da
União para os demais entes da Federação.

Mais recentemente, com o advento da reforma
tributária e da Emenda Constitucional nQ 42, de 2003,
a União tornou-se obrigada a entregar a Estados e ao
Distrito Federal 25% do total dos recursos arrecadados
por meio dessa contribuição. Por sua vez, do montante
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que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos
seus Municípios.

Agora, Sr. Presidente, as Casas do Congresso
Nacional têm a possibilidade de converter em lei a
Medida Provisória nº 161, de 2004 -que justamente
altera a anteriormente citada Lei nº 10.336, de 2001
-, dando cumprimento ao acordo celebrado com os
Governadores dos Estados e. do Distrito Federal, no
sentido de destinar esse percentual aos outros mem
bros federados, para aplicaçãoem gastos específicos
COm transportes.

Caros colegas, este é um momento ímpar! Che
gou a hora de inserirmos na agenda política e econô
mica de nossa Nação o transporte público, visando à
inclusão social, à melhoria da qualidade de vida e ao
desenvolvimento sustentável com geração de empre
go e renda. Éum direito de todos e um instrumento
valioso de produção, sem o qual não há política efetiva
de crescimento.

Nunca, ilustres pares, na história do Brasil, a nos
sa sociedade foi tão urbana como nos dias de hoje. As
metrópoles, ao relacionarem-se entre si, formam rede
em escala nacional que acelera ainda mais os movi
mentos internos de pessoas, bens e informações.

Mais de 80% dos brasileiros vivem e trabalham
nessas áreas urbanas, sendo que mais de um terço
ilas áreas metropolitanas. No setor urbano, são ge
rados 90% do PIB nacional. Justifica-se, portanto, o
motivo pelo qual parte da CIDE deve retornar a esse
contingente da população na forma de investimentos
em serviço público urbano adequado.

O transporte, na realidade,· é fator de extrema
relevânciaparaa melhoria de vida das pessoas e de
veria ser sempre privilegiado, pc>is é serviço que está
presente em todas as atividades da sociedade.

Sr. Presidente, a criação de recursos permanentes
para o sistema estrutural de transporte é uma luta de
mais de 25anosdeParlamentares e entidades repre
sentativas de usuários, trabalhadores, empresários do
transporte l;lda'indústria. Esse repasse vai representar
avanço substancial na melhoria do transporte público
que enfrenta grave crise no País.

Ressalto ainda que, se não nos mobilizarmos por
essa regulamentação, o dinheiro da CIDE provavelmen
te cairá em um "caixa único" e acabará cobrindo outros
fundos orçamentários, fugindo de sua finalidade. Esses
valores são extremamente significativos: estima-se que
a CIDE deverá arrecadar, em 2004, R$10 bilhões, e
que desse total H$2,5 bilhões serão destinados a Es
tadoseao Distrito Federal.

A idéia é que, por meio dessa contribuição, as
pessoas que optarem pelo transporte individual este
jam ajudando a investir no transporte público. Assim,

será possível melhorar a qualidade dos serviços de
transporte coletivo, o que, conseqüentemente, ajudará
a solucionar os graves problemas de mobilidade nos
grandes centros urbanos. Só com a regulamentação que
ora defendemos poder-se-á reverter esse quadro.

Nobres Deputados, milhões de brasileiros têm
prejudicado o seu direito constitucional de ir e vir pela
falta de acesso ao transporte, provocada necessa
riamentepela limitação de verba.s públicas. Um país
que tem 56 milhões de pessoas que não podem usar
o transporte não respeita esse direito.

Priorizar o transportepúblico éo mesmo quecon
tribuir para manter milhares de empregos em extensa
cadeia produtiva, tornando as cidades mais eficientes
e'impulsionando o desenvolvimento do Brasil.

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
necessitam, urgentemente,.da distribuição de parte da
arrecadação'da CIDE.paraser aplicada nos projetos
de infra-estrutura dos serviços de transporte coletivo,
público e urbano, e dos serviçosprestados nas regiões
metropolitanas e na periferia das cidades.

Portanto, conclamo todos os membros desta
Casa a se unirem pela.aprova.ção da destinação dos
recursos da CIDE para0 transporte público. Precisa
mos dessa regulamentaçãopara concretizar opreceito
da Constituição Federal que trata0 transporte como
serviço de caráter essencial.

Era o que tinhaádizer. Muito obrigado.
O SR. MORONITORGAN -- 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, peço
aos Deputados do PFL que venham ao plenário para
votarmos importante matéria, relativa à CIDE, que in
teressa a todos os Governadores.

O SR.JACKSON BARRETO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JACKSON.BARRETO (PTB - SE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, há um clamor emitido
por diferentes setores, motivados por diferentes inte
resses, vindo de diversas partes e que pouco a pou
co começa a tornar-se uníssono no Brasil, sintetizado
pela palavra de ordem que parece unificar amplamente
a sociedade· brasileira:· é hora de o Governo mudar a
política econômica.

Se fossem, Sr. Presidente, isolados os grupos que
reverberam essa mesma tecla, certamente não teriam
chamado nossa atenção como vêm chamando, mas o
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fato é que desde o final do ano passado até o dia de
hoje, cada vez mais, intelectuais, trabalhadores, em
presários, sindicatos, agremiações diversas, partidos
diferentes (inclusive o Partido dos Trabalhadores, do
Presidente Lula), a imprensa especializada e, vejam
bem, importantes setores do próprio Governo somam
se na cobrança que, desta tribuna, já venho fazendo
desde o ano passado e com mais vigor no início deste
ano, quando preconizei essa necessidade.

E o que faz engrossar essa corrente que pede por
mudanças na política econômica do País, Sr. Presiden
te, não é a vontade isolada de uma ou outra corrente,
não é o pensamento individual de tal ou qual liderança
política, mas as condições objetivas que vivemos.

A estagnação da economia no ano passado, as
sim como o decréscimo do investimento público-pri
vado, que ficou nos 18% do PIB e constituiu o menor
dos últimos anos, e a taxa de desemprego, que beirou
13% na principais regiões do País, fizeram soar o si
nal de alerta para a Nação e são as razões objetivas
da exigência de mudança feita ao Governo. Tudo isso
porque não suportamos mais essa política monetarista
de juros e superávits que deixam o País refém de in
teresses que não são o da retomada do crescimento
e do desenvolvimento econômico.

Não suportamos mais, Sr. Presidente, notícias
como a que publicou o jornal Folha de S.Paulo e ou
tros veículos da Imprensa Nacional em meados do mês
de fevereiro, dando conta de fabulosos e bilionários
lucros obtidos pelos bancos no ano de 2003. É dolo
roso constatar que, enquanto cresceu o desemprego,
enquanto a população teve perda real de renda, en
quanto os pobres deste País ficaram mais pobres ainda,
e o País quase parou, os banqueiros lucraram somas
surpreendentes. O Itaú lucrou 3,15 bilhões; o Banco
do Brasil, 2,38 bilhôes; o BRADESCO, 2,31 bilhões; o
BANESPA, 1,75 bilhão; a Caixa Econômica Federal,
1,62 bilhão; o ABNAmro, 1,14 bilhão; e o UNIBANCO,
1,05 bilhão. Ao todo, foram 13,4 bilhões de lucro em
2003, quantia 6,7% maior do que o resultado alcan
çado no ano anterior.

São fatos como esses, meu colegas Deputados,
que não deixam dúvida sobre a necessidade de corre
ção dos rumos da economia deste País. É por isso que
a cada dia uma nova voz se levanta contra essa política
econômica. Só que as vozes que exigem mudanças·
na economia, quando se harmonizam nessa cobrança,
propõem, entretanto, saídas dissonantes entre si. Há
os que querem apenas uma inflexão maior na políti
ca econômica, acreditando que é possível retomar o
crescimento com geração de emprego e distribuição
de renda, investir grandes recursos na infra-estrutura
material, concretizar a política industrial e democra-

tizar e ampliar o crédito apenas com a flexibilização
da atual política. No fundo, isso significa apenas uma
tentativa de harmonizar a ortodoxia da atual política
econômica com a política progressista de desenvolvi
mento. Não é possível. A lógica da política de ajuste
fiscal se contradiz com a possibilidade do desenvol
vimento, e isso já está devidamente demonstrado na
história presente do Brasil.

Acreditamos que o controle do endividamento do
País, o que para muitos justifica a tal política de ajuste
fiscal, só se realiza eficazmente com o crescimento
da economia. É preciso fazer o País crescer. E como
isso se concretiza? A nosso ver, isso passa pelo res
gate do pape/do Estado como elemento catalisador
do processo de crescimento; isso significa reorientar a
política para que rompa com a ortodoxia no tratamento
da economia" e coloque o Estado como impulsionador
do crescimento do Brasil. Num país como o nosso não
dá para pensar em crescimento sem que o Estado
cumpra o papel insubstituível de indutor, destravando
os investimentos produtivos, incrementando o gasto
público e reduzindo a taxa de juros para aumentar os
investimentos na infra-estrutura econômica e cumprir
agenda social que contemple a plena inclusão social
e honre compromissos históricos que reforçam esse
crescimento, a exemplo da reforma agrária, até então
apenas proclamada em discurso.

É claro que essa retomada do crescimento por si
só não resolve todos os problemas. É preciso que esse
crescimento, como já vem assinalando a CUT - Cen
trai Única dos Trabalhadores, ocorra em paralelo fom
a adoção de uma política de valorização do trabalho
e de recuperação da renda, oque quer dizer redução
da jornada de trabalho sem redução de salário, im
plantação de frentes de trabalho urbanas nos grandes
centros, valorização do salário mínimo e recomposição
dos salários dos setores público e privado.

É preciso também que se diga, Sr. Presidente,
que a luta por mudanças na política econômica do País
não é contra o Governo e muito menos contra o Minis
tro Palocci. É admirável o trabalho de S.Exa. até hoje,
sua condução segura, sua determinação, sobretudoo
muito que o País alcançou neste primeiro ano, dando
segurança e retomando a confiança do mercado, con
tendo e estabilizando a inflação. A luta por mudanças
na economia não é contra as convicções do Ministro,
porque o queremos comandando essa nova política,
com seu talento, sua capacidade e seu esforço. Que
remos o Ministro no comando deste novo ciclo em que
imaginamos o País pode entrar a partir de nova prática
econômica rumo ao desenvolvimento.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a
solenidade de lançamento do Programa Cresce Nor-
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deste, afirmou que "o país está começando a crescer.
Os empregos que nós tanto queremos criar vão ser
criados neste país. A política de juros vai baixar, vai
ter mais investimento". Acreditamos no Presidente da
República. Quefefuósqüe essa seja a realidade do
Brasil de Todos.

Muito obrigado.
O SR.ILDEU ARAÚJO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ILDEU ARAÚJO (PP - SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresentei
hoje a esta Casa o Projeto de Lei nQ 3.219, de 2004,
que dispõe sobre a criação do Estatuto dos Portadores
de Necessidades Especiais.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP

- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, indago se, na justificativa da votação da PEC
nQ 254, pode ser consignado o meuvoto "sim".

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado, V.Exa. será atendido.

O SR. CABO JÚL10 - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PSC - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, são inegáveis o respeito e a admiração que
tenho pelo Governador Aécio Neves, mas não vamos
aceitar tudo que S.Exa faz em Minas Gerais.

Na segunda-feira, o Deputado Estadual Sargento
Rodrigues e eu, após 1 hora e 40 minutos de reunião,
rompemos as relações políticas com o Governador
Aécio Neves. E quero utilizar o tempo a mim concedi-
do para dizer o porquê. .

Do salário do servidor policial 11% são retidos,
e o Governo tem obrigação de repassar esses recur
sos ao instituto de Previdência Social. Há 3 meses o
Governador Aécio Neves retém nosso dinheiro e não
o repassa. A atitude é denominada de apropriação in
débita. Quase todos os hospitais conveniados com a
Polícia cancelaram a prestação deserviços por falta
de pagamento.

E mais, Sr. Presidente: o Deputado Sargento
Rodrigues denunciou, na Comissão de Segurança PÚ
blica desta Casa, atos de corrupção na·Polícia Militar
daquele Estado, da qual faço parte. Sabem V.Exa. o

que aconteceu? A alta cúpula da PM abafou os casos
de corrupção em Minas Gerais.

O Governo Estadual, por meio de seus gestores,
assumiu o compromisso, no ano passado, de mandar
à apreciação da Assembléia Legislativa o Estatuto e
a Lei Orgânica da Polícia Militar. A categoria queria
fazer greve desde o ano passado, mas o Deputado
S~rgento Rodrigues e eu fizemos grande esforço de
desmobilização. Resultado: não houve greve. Em razão
da nossa atuação, fomos muito criticados.

ApromessadoGoverno Aécio Neves foi feita por
escrito, em agosto de 2003. Em audiência com S'Exa.,
fomos informados que os projetos seriam enviados à
Assembléia Legislativa ainda em agosto. No entanto,
passaram-se os meses de setembro, outubro, novem
bro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e S.Exa.
ainda não.os enviou. Em 500 dos 853 Municípios de
Minas Gerais a Polícia só funciona porque éa própria
Prefeitura quem paga suas despesas.

Não tenham dúvida da admiração pessoal e do
respeito que tenho pelo Governador, mas estamos em
estado de greve emMinas Gerais, <;lssistindo ao mes
mo filme exibido por ocasião .damorte do cabo Valério,
em 1997. Policiais morrem, o nosso dinheiro continua
retido, a frota está destruída, e o Governo diz que não
tem dinheiro para reajustar salários.

Tomara que·o Governador Aécio Neves tenha
sens.ibilidadee não permita que se repitam os fatos
ocorridosern1997.Nãodigam que não avisamos.

O SR. EPISON ANDRINO - Sr. Presidente, peço
a palavra pelaordern.

O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra o DeputadO Edison Andrino, que lutou muito
para que esta PEC 105.se votada.

O SR. EplSONANDRINO (PMDB - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
condição de autorda PECnQ 575, aproveito esta opor
tunidade. para agradecer ao Presidente João Paulo
Cunha o esforço que.fez para que fosse votada, bem
como a V.Exa., que preside esta sessão, e, por uma
questão de justiça, a 2 companheiros que não estão
mais nesta Casa:.o Deputado EniVoltolini, que foi o
Relator desta matéria, e <> Deputado Renato Vianna,
Relator do parecer de admissibilidade.

Cumprimento também os Deputados João Cas
telo e Pedro Fernandes, do Maranhão, Renato Casa
grande e toda a bancada de Santa Catarina, pela luta
em favor da PECo

Sras. e Srs. Deputados, a proposta corrige in
justiça praticada pelos Constituintes, em 1988, quan
do trataram de forma igual todas as ilhas oceânicas
e costeiras do Brasil. Não é possível que as ilhas de
São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que vai fazer
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agora 500 anos, de São Luís do Maranhão e de Vitó
ria, no Espírito Santo, recebam o mesmo tratamento
dispensando a uma ilha oceânica.

Repito: esta PEC vai corrigir, em Florianópolis,
injustiça perpetrada a mais de 100 mil proprietários de
terras ocupadas historicamente naquela ilha, que não
podem titulá-Ias em razão dos obstáculos previstos na
Constituição de 1988, segundo a qual todas as ilhas
pertencem à União. É um presente, Sr. Presidente e no
bres Srs. Deputados, que esta Casa dá a Florianópolis,
que completou ontem 278 anos de existência. A PEC
aprovada na tarde de hoje vai permitir aos proprietários
de fato serem também proprietários de direito.

Agradeço a todos os Líderes partidários a ma
neira como conduziram o processo para corrigir tal
injustiça.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está

encerrada a votação.
A Mesa vai anunciar o resultado:

É Aprovada em Segundo Turno a Proposta de
Emenda à Constituição nº 575, de 1998.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 575/1998 - SEGUNDO TURNO
Início Votação: 24/03/2004 12:45
Fim Votação: 24/03/200413:17
Presidiram a Votação:
Inocêncio Oliveira
Resultado da Votação
Sim 337
Total da Votação 337
Art. 17 1
Total Quorum 338
Obstrução 1
Orientação
PT-Sim
PMOB-Sim
PFL-Sim
PP-Sim
PTB-Sim
PSOB-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
POT -Sim
PCdoB-Sim

Sim
Não
Abstenção
Total

VOTARAM

337
00
00

337

PSC-Sim
PV-Sim
PRONA-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMOB Sim
Oro Rodolfo Pereira POT Sim
Maria Helena PPS Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PL/PSL Sim
Or. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Valdenor Guedes PSC Sim
Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Asdrubal Bentes PMOB Sim
Babá S.Part. Sim
José Priante PMOB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PLlPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Wladimir Costa PMOB Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 12

AMAZONAS
Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA
Anselmo PT Sim
Hamilton Casara PSB Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Total Rondônia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Tota PL PUPSL Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
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Perpétua Almeida PCdoB Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PP Sim
Derval de Paiva PMDB Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Luciano Leitoa PSB Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará: 14

PIAuí

Átila Lira PSD8 Sim
B.Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PP Sim
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Obstrução
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demas PFL Sim
Nazareno Fonteles PT Sim
Promotor Afonso Gil PDT Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PSB Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PT Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Total Paraíba: 1

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Art 17
Jorge Gomes PSB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Jurandir Boia PSB Sim
Luiz Dantas PTB Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Rogério Teófilo PPS Sim
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes S.Part. Sim
Total Sergipe: 4
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BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PL PUPSL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 26

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PUPSL Sim
Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
GeraldoThadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PMDB Sim
José Militão PTB Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
NarcioRodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 36

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PL/PSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Rose de Freitas PMDB Sim
Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PL/PSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Rodrigues PL PL/PSL Sim
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Eduardo Cunha PMOB Sim
Fernando Lopes PMOB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL PL/PSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PL PUPSL Sim
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Angela Guadagnin PI Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDI Sim
Dr. Pinotti PFLSim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim
IIdeu Araujo PP Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
João·Batista PFL Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
José Eduardo Cardozo PT Sim
Jovino Cândido PV Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano Zica PI Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela DuarlePI Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Neuton Lima PIB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
PayloLima Prv1DB Sim
Professor IraeuahTeixeira PP Sim
Professor Lui~inho PT Sim
Roberto Gouveia PI Sim
Robson Tuma PFL Sim
Salvador ZimbaldiPIB Sim
VadãoGomes pP Sim
Vanderlei Assis PP Sim
Vicentinho PI Sim
Walter Féldman PSDB Sim
Wanderval Santos PL PUPSL Sim
Zarattini PI Sim
Total São Paulo: 48

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita.Pinheiro PFL Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Thelmade Oliveira PSDB Sim
Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PIS Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim

Tadeu Filippelli PMDB Sim
Tatico PIB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Barbosa Neto PSB Sim
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
RubensOtoni PT Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Dr. Rosinha PI Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odmo Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMOB Sim
Total Paraná: 20

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
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Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Júlio Redecker PSDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 21

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
dispensada a votação da redação final da matéria nos
termos do inciso I do § 2º do art. 195 do Regimento
Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,

peço a palavra para levantar uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Ques

tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente,
ao responder a questão de ordem a respeito do item 3
da pauta, VExa. acolheu a minha argumentação, des
tacando a votação da CIDE e preservando a votação
da chamada PEC paralela, originária do Senado.

No entanto, Sr. Presidente, em virtude dessa de
cisão, todo o art. 159 está prejudicado, restando con
validado apenas o susbstitutivo do Relator em relação
ao inciso 111 do citado artigo.

Quero chamar a atenção da Casa para o fato de
que todo o art. 159 está prejudicado, porque, de acordo

o inciso I, "b", do § 5º do substitutivo, estão reserva
dos, do produto da arrecadação dos impostos sobre a
renda, vinte e três inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios.

A proposta prevê também:

"§ 5Q Da entrega de recursos a que se
refere o inciso I, b, o equivalente a um ponto
percentual deverá ser destinado ao Fundo de
Participação dos Municípios, no primeiro de
cênio do mês de dezembro de cada ano.

§ 6º À parcela correspondente ao au
mento de arrecadação do IPI (...) aplica-se o
seguinte:

I - quarenta e cinco por cento ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento Regional;

11 - três por cento, conforme o disposto
no inciso I, c, do caput;

§ 7º Os recursos destinados ao fundo
previsto no § 6º, I, deverão ser aplicados le
vando em consideração inclusive os critérios
de distribuição do Fundo de Participação dos
Estados e Municípios, da seguinte forma:

I - noventa e três por cento, nas Regiões
Norte, Centro-Oeste e Nordeste;

11 - sete por cento, nas áreas menos de
senvolvidas das Regiões Sul e Sudeste, com
prioridade para o Estado do Espírito Santo, o
Vale da Ribeira dos Estados do Paraná e de São
Paulo, o noroeste do Estado do Rio de Janeiro,
o oeste do Estado de Santa Catarina, a metade
sul e o noroeste do Estado do Rio Grande do
Sul e o norte do Estado de Minas Gerais".

Esses recursos estarão prejudicados, porque todo
o art. 159 cairá, uma vez que o substitutivo preserva
apenas o incisb 111.

Sr. Presidente, neste momento, apresento à con
sideração da Mesa a necessidade de salvar os textos
da chamada PEC paralela da reforma tributária.

Pela decisão da Mesa, tudo isso acaba preju
dicado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, a PEC foi devidamente
discutida, quandb se votou a medida provisória. Foi
mostrado que havia aumento do percentual destina
do a Estados e Municípios - de 25% para 29% - na
arrecadação daCIDE.

Portanto, a PEC precisa ser votada por meio de
amplo entendimento. Todavia, VExa. tem razão no que
se refere ao art. 159 da chamada PEC paralela.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Relator, Deputado Virgílio Guima
rães.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é importante o
aspecto levantadopelo nobre Deputado Arnaldo Faria
de Sá para que eu possa apresentar de público o que
já fizemos na Comissão.

Quando do acordo de Lideranças para votação
da CIDE, foi perguntado se seria possível votar com
rapidez esse dispositivo por intermédio da Comissão
Especial que trata da reforma tributária. Respondi que
seria possível, se votássemos também alguma parte
da reforma tributária. Imaginei que poderíamos votar
um bom número de dispositivos sobre os quais hou
vesse consenso, mediante a apresentação de uma
emenda de Helator~

Houve, porém, o entendimento de que esse não
seria o melhorcaminho e que deveríamos votar a CIDE
absolutamente em separado.

Sobreveio a segunda questão - estão presentes
vários membros da Comissão: os Deputados Antônio
Carlos Magalhães Neto, Eduardo Cunha e Luiz Carlos
Hauly -, e tivemos de procurar um caminho para que a
votação foSse feitacom a.bsoluta segurança jurídica.

Se destacássemos para votação apenas a emen
da de Relator sobre tema que não estava posto, alguém
poderia argüir na Justiça que teríamos apresentado
uma PEC nova,<sem obedecer àtramitação adequada,
sem apreciação pela CCJ, sem prazo para apresenta
çãode emendas etc.

Portanto, a solução encontrada na Comissão,
apontado pela assessoria técnica, que daria consistên
cia jurídica à CIDE, foi destacar o mínimo possível, um
único artigo, o 159, e apresentar um substitutivo, com
o compromisso a.li firmado e reafirmado desta tribuna
de que.o tema voltaria por meio de emenda de Relator.
Por meio de acordo, admitiu-se a errata apresentada
pelo nobre Deputado à emenda global que viabilizou
essa votação.

Todos os dispositivos referidos pelo. nobre Depu
tado Arnaldo Faria de Sá - dispositivos que não estão
sendo rejeitados e são objeto de prejudicialidade -po
derão voltar a seu tempo por meio de emenda de Re
lator que tenha esse compromisso, a partir do acordo
acertado em nossa Comissão.

Portanto, o problema está adequadamente resol
vido, e a.Comissão assume publicamente o compro
misso de cumpri-lo.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência entende que a Casa só pode votar seguindo

modelos que cumpram o Regimento Interno. Não se
pode rasgar o Regimento.

A votação prejudica todo o art. 159, não há como
deixar de reconhecê-lo. Todavia, o nobre Relator pro
pôs, na Comissão, entendimento que considero válido
e correto: S.Exa. apresentar uma emenda e reinserir
a parte do acordo.

Só compete à Mesa declarar que, votando esse
dispositivo, o art. 159 estará prejudicado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
a palavra V.Exª.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
gimentalmente, VExª. entende que minha questão de
ordem é procedente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - É
lógico.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - É uma tenta
tiva de acordo políticopara salvar o que o Regimento
me impedeagorade fazer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pro
ponho esse acordo na Comissão.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Não aqui?
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não

podemos fazer esse acordo no plenário. É possível fa
zer um acordo com o Líder, para que S.Exa. o leve à
Comissão. Não posso salvar no plenário o art. 159.

O SR.ARNALDOFARIA DE SÁ - Era o que
queria ressalvar: a Mesa não pode salvar o acordo
do art. 159.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente,. o Deputado Virgílio Guimarães assumiu
compromisso de noVamente discutir o art. 159 e de
na Comissão novas· emendas poderem ser apresen
tadas.

O SR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Creio
que o Relator, Deputado Virgílio Guimarães, em razão
do que tem feitoe damaneira como tem conduzido o
parecer - ainda hoje foi elogiado por todos -, tem cre
dibilidade suficiente para viabilizar um novo art. 159.

O SR. EDUAROO CUNHA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, saio
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em socorro do Relator. O acordo feito na Comissão foi
amplo nesse sentido. Na realidade, mesmo que tenha
mos destacado o art. 159 para suprimir a alteração do
inciso 111, há várias emendas em tramitação que versam
sobre o referido artigo, que tem a ver com tributos e
com a partilha de tributos. E estamos tratando de PEC
paralela de reforma tributária.

Portanto, o Relator tem toda a legitimidade para
fazer a emenda que entender apropriada para dar con
tinuidade ao que foi acordado. A matéria, então, será
preservada no encaminhamento final. Não há a menor
possibilidade de haver prejuízo na partilha anunciada
no art. 159.

O SR. RONIVON SANTIAGO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exª. a palavra.

O SR. RONIVON SANTIAGO (PP-AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~ Tem
VExª. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
texto que a Comissão está expurgando já foi votado
pelo Senado Federal. Se for retirado e a Comissão
incluí-lo de novo, vai ter de voltar àquela Casa. Não é
fácil assim, não, Sr. Presidente. Se a Câmara suprimir
o que foi aprovado pelo Senado, para incluí-lo nova
mente na Comissão, a matéria, repito, vai ter de voltar
àquela Casa.

Devemos tomar cuidado. Essa matéria não pode
ser votada de afogadilho. Se retirarmos o que já foi vo
tado pelo Senado, não poderá a Comissão incluir de
novo. Neste caso, a matéria terá de voltar ao Senado.
Isso não é brincadeira. Não é como estão querendo.
Se a Casa retirar o que já veio do Senado, a Comissão,
para incluHo novamente, vai ter de mandar o texto para
aquela Casa. Irá para o Senado bis in idem?

Portanto, Sr. Presidente, penso que essa matéria
não pode ser votada agora. É preciso ter calma.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputado Arnaldo Faria de Sá, vou indeferir sua
questão de ordem. V Exª. quer atrapalhar um processo
de entendimento para a votação.

Está indeferida a questão de ordem de V.Exª.,
pelo seguinte: se for incluído novamente o texto do Se
nado, sem nenhuma alteração, como ele já foi votado
naquela Casa, não precisará ser mandado de volta.

VExª. não pode exigir que ele seja votado duas vezes
na mesma Casa. .

Portanto, indefiro a questão de ordem de V.Exª.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Recorro, re

gimentalmente, da decisão de VExª. à Comissão de
Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
Item 3. •

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 228-B, DE 2004

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 228-A,
de 2004, que altera o Sistema Tributário Na
cional e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela admissibilidade, com
emendas (Relator: Dep. Osmar Serraglio);
e da Comissão Especial pela aprovação
desta, pela admissibilidade das emendas
que versam sobre o art. 159 de nºs 4, 10,
17, 23, 29, 30, 32, 73 e 91, e, no mérito pela
aprovação parcial da de nº 91 , na forma do
substitutivo, e pela rejeição das de nºs 4,
10,17,23,29,30,32 e 73, nos termos do
parecer do relator (Relator: Dep. Virgílio
Guimarães).

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência consulta os Srs. Deputados, uma vez que a
matéria já foi discutida, sobre se podem abdicar de fazer
uso da palavra, para que possamos dotar os Estados
e Municípios do Brasil de mais este instrumento.

Deputado Claudio Cajado, VExª. desiste? (Pau
sa.) O Deputado Claudio Cajado desiste.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExª. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
sistem de usar a palavra os Deputados Claudio Caja
do, Antonio Carlos Mendes Thame, Walter Feldman,
Walter Pinheiro e Eduardo Valverde.

O SR. BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExª. a palavra.
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o SR. BISMARCK MAIA (PSDB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, votei com o
partido na última votação.

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB-RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
votei conforme a orientação do partido nas votações
anteriores.

O SR. ANTONIO CRUZ (PTB-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com o PTB.

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência agradece aos Deputados que desistiram
de falar sobre a matéria.

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PASSA-SEA VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o substitutivo adotado pela Comissão Espe
cial à Proposta de Emenda à Constituição nº 228, de
2004, em primeiro turno.

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL, nos termos do§ 3º do art.
60 da Constituição FederaL promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º. O artigo da Constituição a seguir enume
rado passa a vigorar com as seguinte alterações:

"Art. 159 .
...........................................................................

111 - do produto da arrecadação da con
tribuição de intervenção no domínio econômic

co prevista no art. 177, § 4º, vinte e nove por
cento para os Estados e o Distrito Federal,
distribuídos na forma da lei, observada a des
tinaç@io a que se refere o inciso lI,c, do refe
rido parágrafo.

....................................................." (NR)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - 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. VANDER LOUBET - Sr. Presidente, peço

a palavra peléil ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exª. a palavra.

O SR. VANDER LOUBET(PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o seu partido.

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, enquanto estamos em
processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
nome do Presidente e da Casa, agradeço a V.EXª.,
Deputado Claudio Cajado, por ter abdicado do uso
da palavra.

Com muito prazer, concedo a palavra ao nobre
Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu que
agradeço a V.Exª. a agilidade que vem sendo imposta
aos trabalhos da Casa, principalmente o amplo acordo
realizado neste início de tarde.

Sr. Presidente, quero reportar-me à matéria que
estamos votando. Na verdade, nenhum Parlamentar
deverá votar contra, salvo melhor juízo, porque essa é
a única Contribuição de cuja arrecadação participam
Estados e Municípios.

Ora, Sr. Presidente, os recursos decorrentes das
contribuições criadas pelo Governo Federal não têm
sido disponibilizadas para Estados e Municípios. De
pois de grande luta nesta Casa e no Senado Federal,
Estados e Municípios terão direito, com alteração, a
29% do produto da arrecadação da CIDE.

Sr. Presidente, o que desejo frisar aqui - e não
se trata de.apenas ressaltar .esse aspecto - é que o
Governo Federal tem reiteradamente desviado a fina
lidade de aplicação dos recursos oriundos da CIDE.
Durante anos, nossas estradas, em especial as do Es
tado da Bahia, encontram-se em estado deplorável. E
o que se arrecada com Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico, que deyeria estar sendo utilizado
para melhorar ainfra-estrutura na área detransportes,
em especial a manutenção das nossas BRs, está sen
do desviado para0 pagamento de outras finalidades,
como aposentadoria de servidores do Ministério dos
Transportes, despesas médicas, sem falar que parte
desses recursos vem sendo usada para fazer supe
rávit primário.

Nesta semana, Sr. Presidente, esperávamos
que o Ministro do Planejamento, Sr. Guido Mantega,
comparecesse à Comissão Mista de Planejamento,
Orçamento Público e Fiscalização. Contudo, S.Exa.,
por meio de expediente, solicitou a transferência da
sua exposiçãosobre os cortes e o contingenciamento
para a próxima semana.

Pois.bem, Sr. Presidente. Vamos aguardar o Mi
nistro do Planejamento ir à Comissão de Orçamento
para explicar os cortes, os contingenciamentos e, prin-
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cipalmente, os desvios de finalidade na utilização dos
recursos oriundos da CIDE.

Por isso, Sr. Presidente, ainda que vote nesta
oportunidade a favor da matéria, quero deixar registrada
a minha insubordinação e o meu protesto contra esse
tipo de procedimento. Diga-se de passagem que ele
não é novo, vem desde a época do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso. Pior ainda, conseqüência dele é
o aumento de mortes nas estradas, os danos físicos e
materiais, sem falar do aumento do Custo Brasil.

O SR. L1NDBERG FARIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exª. a palavra.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim"
na votação anterior.

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a Liderança do meu partido na vota
ção anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sras.
e Srs. Deputados, quem votar nesta votação terá justi
ficado o voto nas outras duas. A Presidência vai con
solidar as 3 votações em uma só.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exª. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pela "tratorada"
que deu nesta votação - desta vez de modo positivo.
Tivesse o Governo Federal um trator da marca do de
V.Exª., Sr. Presidente, trator positivo, sem dúvida algu
ma não estaríamos discutindo "waldomiros" e outras
coisas que tais.

Quero registrar, Sr. Presidente, a preocupação
de cidadão. A greve na Polícia Federal se arrasta. Os
policiais federais suspenderam a greve e deram um
tempo para o Governo negociar. A total inércia do
Governo fez com que os policiais recomeçassem ou
dessem seqüência à greve já iniciada.

Até onde vi e li os panfletos, por mais que isso
me constranja, parece-me que assiste razão à Polícia
Federal nessa discussão.

Agora, os fiscais do Ministério da Agricultura
também entram em greve, causando prejuízos de bi
lhões na exportação. Os pequenos empresários estão
quebrando. Hoje, estamos vendo na televisão a área
de saúde, os velhos, os doentes e os carentes.

Diz-se que a Oposição tenta forjar a ingoverna
bilidade do Governo. Na realidade, porém, quem está

tornando este País ingovernável é a falta de capacidade
de o próprio Governo tomar as decisões competentes
na hora adequada.

Já vi o Estado funcionar sem o apoio de algumas
categorias. Por exemplo: professores, prestadores de
serviços até podem parar de trabalhar durante alguns
dias, mas o mesmo não pode ocorrer com as Polícias
Federal e Civil. Por isso o Governo tem de agir, tem
de buscar o entendimento - e este é o nosso desejo
- OU uma solução alternativa. O que não pode é essa
crise se espalhar por todo o País.

Hoje, o Ministro José Dirceu se queixa do mau
tratamento da imprensa brasileira. Mas hoje também
o Financia.! Times, apontado pelo jornalista Clóvis
Rossi como insuspeito, porque se trata de um jornal
inglês, fala da inércia governamental, da incapacida
de de o Governo brasileiro dar resposta aos desafios
do cotidiano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preocu
pa-me sentir o clima de '10do o mundo entrando em
greve". Daí para o "liberou geral" é um passo. Logo,
estaremos na iminência de votar o salário mínimo e
na antevéspera do reajuste do servidor público. Bas
ta pouco para essa epidemia se alastrar, por força da
inércia do Governo, e aí, sim, nem Governo, nem PFL,
nem PT, nem ninguém dará solução satisfatória. Falta
ao Governo iniciativa e senso de timing, de oportuni
dade, de agir no momento aprazado. É a advertência
que deixo aqui.

À Oposição não interessa a bagunça, o caos,
a greve, mas o País funcionando de forma normal. E
não é normal o que vemos todos os dias nos aeropor
tos; não é normal o Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pedir o alfandegamento de um arma
zém em Ponta Grossa e a Receita Federal demorar
5 meses para responder; não é normal o Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão não dar resposta
às reivindicações tempestivas e justas da categoria
de fiscais do Ministério da Agricultura. São essas as
anormalidades, de exclusiva responsabilidade do Po
der Executivo, que atrapalham o País.

A Oposição quer colaborar, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.) - Tem

V.Exª. a palavra.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSS-SP. Pela or

dem. Sem revisão do oradora.) - Sr. Presidente, quero
justificar o meu voto na votação anterior: votei com o
meu partido.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência volta a informar: quem não votou nas duas
últimas votações, votando nesta terá o voto justificado.
A Presidência vai consolidar as 3 votações em uma,
para não atrapalhar o andamento da Ordem do Dia.

V.EXª., Deputada Luiza Erundina, nunca atrapa
lha; pelo contrário, sempre contribui da melhor maneira
possível. Éuma Deputada disciplinada, correta e séria.
Pede a palavra sempre no momento propício.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Muito obrigada,
Sr. Presidente.

O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exª. a palavra.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela
ordem. Sem revisão doorador.)-Sr. Presidente,em
nome do PSC, quero cumprimentá-lo pela maneira
firme com que conduz os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Mui
to obrigado.

O SR. Z.É GERALDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

OSR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, hoje ouvi atentamente as preocupações do
Deputado Moroni Torgan em relação às obras que não
saíram do papel.

Nobre Deputado, durante muitos anos fomos
oposição; também durante a campanha não prome
temos milagres, até porque não somos Deus. Com
certeza, só o fato de as termos colocado no papel,
obras essas que, no Governo passado, não saíam do
gogó, não foi nem do gogó para o papel, já é motivo
de comemoração.

Não se pode construir a Transnordestina em um,
dois ou três anos, como não é possível asfaltar rodo
vias como a Cuiabá-Santarém ou a Transamazônica
em apenas um.ano. Ninguém foi cand.idato a Deus. E
nem Deus realizou esse milagre! O mundo não foi fei
to em um dia.

Pretende o Deputado Moroni Torgan que se cons
trua a Transnordestina em um ano. Deveria S.Exa., ao
contrário, estar alegre e satisfeito porque nosso Go
verno já está colocando isso no papel.

Transformar em realidade uma obra, fazendo-a
com qualidade, para que não se acabe rapidamente,
como muitas que vemos - centenas de obras param
no meio do caminho -:.., requer tempo.

Na verdade, vejo que se tenta desestabilizar o Go
verno. Exemp~o disso é a greve da Polícia Federal.

Ora, enquanto existem milhões de pessoas pas
sando fome no País, enquanto milhões de pessoas ga
nham somente um salário mínimo, enquanto milhões
de pessoas desejam que se faça mais investimento
nas áreas de saúde e educação, aqueles que ganham
4 ou 5 mil reais querem ganhar 7 mil, não aceitam re
ajuste de 10%. Se o reajuste não for de 100%, não há
negociação.

É verdade: há muita gente querendo desestabi
Iizar o Governo Lula. Mas, com certeza, isso não vai
acontecer, porque este Governo tem plano para curto,
médio e longo prazos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência convoca os Srs. Deputados ao plenário.
Há 294 Parlamentares presentes, faltam 14 para atin
girmos o quorum regimental. Caso isso não aconteça,
a votação terá efeitos administrativos. Portanto, peço
aos Deputados que venham votar.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero saudar a votação dessa PECo Pela
primeira vez, a União compartilha com Estados e Mu
nicípios os recursos da CIDE.

No Governo anterior, tentamos fazer isso, mas a
insensibilidade do Governo do PSDS não permitiu que
dividíssemos o dinheiro com Estados e Municípios.

O Governo do Presidente Lula é sensível, quer
governar com a participação do Estado e dos Muni
cípios.

Portanto, cumprimento o nobre Relator, Deputado
Virgílio Guimarães, por sua sensibilidade; cumprimento
o Governo por sua compreensão e por compartilhar es
ses recursos com Estados e Municípios; cumprimento
o Governador do meu Estado, Aécio Neves, porque,
com esses recursos, vai iniciar o asfaltamento de 40
Municípios. S.Exa. fará o anúncio dessa obra em um
ato hoje em Belo Horizonte, e isso só será possível
porque a Câmara nesta manhã vota o compartilha
mento dos recursos da CIDE.

Louvo esta nova visão de País: o Governo Federal
compartilha recursos com Estados e Municípios.

Enfim, parabenizo todos que tiveram a clareza
de assegurar recursos para Estados e Municípios, a
fim de que estes também pudessem receber o bene
fício de obras. É deste jeito, com unidade, que vamos
continuar governando.

Parabéns, Presidente Lula, pela nova forma de
administrar o País!
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o SR. ELlSEU RESENDE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exª. foi
testemunha do esforço da Mesa, do Presidente João
Paulo Cunha, para reunir as Lideranças dos diferen
tes partidos a fim de que se chegasse a um acordo
quanto à aprovação da Medida Provisória nº 161, que
repassava para Estados e Municípios 29% dos recur
sos arrecadados com a CIDE.

A CIDE foi criada para ser investida na infra-es
trutura de transportes. Ela só incide sobre gasolina e
diesel, combustíveis consumidos quando algum veículo
automotor circula por vias brasileiras.

O conceito que regeu a criação desse tributo foi
o de que, aplicando-o no aperfeiçoamento do sistema
viário, haveria redução no consumo de combustíveis,
o que se transformaria em ganhos para os usuários e
para a economia nacional.

É importante relatar, Sr. Presidente, que o sis
tema viário brasileiro não se constitui apenas por ar
térias, representadas estas pelas BRs. Existem as
veias, representadas pelo sistema estadual de vias, e
os capilares, que são as vias urbanas e as rodovias
municipais.

No momento em que o Presidente acata a rei
vindicação de todos os Governadores, entendendo
que deve repartir com Estados e Municípios parce
la da CIDE, para que possam aplicar nas suas vias,
onde o consumo de combustível é muito superior ao
das rodovias federias, houve uma solução racional e
de bom senso.

E esta Casa, na reunião das suas Lideranças,
por unanimidade, resolveu solucionar o problema. O
que queriam os Estados, ou seja, que da transferên
cia de 25% dos recursos arrecadados não tivessem
de devolver cerca de 13%, por conta do pagamento
de serviço da dívida que têm junto à União, não foi
possível atender. Mas no acordo de Lideranças en
controu-se a solução: substituir o percentual, ditado
pela Constituição, de 25% para 29%, uma ação com
pensatória adequada.

Por isso, Sr. Presidente, com a aprovação dessa
PEC, passará esse percentual de 25% para 29%.

Quero enaltecer o trabalho da Comissão Especial
da Reforma Tributária, na pessoa do seu Relator, Depu
tado Virgílio Guimarães, e do seu Presidente, Deputado
Mussa Demes, que em poucos dias encontraram uma
solução técnica e regimental adequada.

Estão aqui todos partidos reunidos votando "sim"
em uníssono a essa reforma tributária.

..
Março de 2004

O PFL, portanto, não tem como aprovar na sua
plenitude esse acordo e essa PECo

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZEZÉU RIBEIRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exª. a palavra.
O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT-BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos votando o compartilhamento de
recursos da CIDE. No Governo passado houve centra
lização. Utilizava-se a C1DE porque não havia partilha.
Todo o montante da arrecadação ia para o Governo
Federal. Mas, sendo sua responsabilidade pensar em
um novo Brasil, a CIDE, a partir de hoje, passará a ser
partilhada no âmbito Federal, Estadual e Municipal.

Democratizar as receitas no Brasil e reafirmar
um novo pacto federativo é o que se faz, e isso está
no bojo da reforma tributária.

Já aprovamos hoje uma PEC que prorroga o pra
zo para a aplicação de percentuais mínimos do total
de recursos destinados à irrigação no Nordeste e no
Centro Oeste. Cinqüenta por cento desses recursos
serão aplicados no semi-árido nordestino. Está em
butida nessa PEC a Política Nacional de Desenvolvi
mento Regional.

Além disso, tramita na Casa outra medida, que
busca implementar Política Nacional de Desenvolvi
mento Regional, a fim de acabar com a guerra fiscal
e criar mecanismos que façam com que o interesse
coletivo sobreponha-se ao interesse localizado, mas
reconhecendo as diferenças regionais.

Nesse sentido, por iniciativa de diversos Depu
tados, foi solicitada a urgência para a votação do pro
jeto de lei complementar que reinstaura a SUDENE
como instrumento de uma política nacional de desen
volvimento regional. Essa solicitação foi levada pela
bancada nordestina ao Presidente da Casa, que ficou
de votar a urgência desse projeto.

Minha manifestação é uma solicitação pública
para que hoje possamos votar a urgência do Projeto de
Lei Complementar da SUDENE, que contribuirá para
a implementação de uma política nacional de desen
volvimento regional.

Muito obrigado.
O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exª. a palavra.
O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero fazer apenas dois registros.
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Em primeiro lugar, tranqüilizar o Plenário em re
lação às declarações dadas aqui pelo grande Depu
tado Cabo Júlio, a quem respeitamos pela enorme
liderança que exerce sobre a Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais.

Alertado pelas Lideranças, inclusive por S.Exa. e
pelo Sargento ROdrigues, o Governador determinou on
tem que fosse restabelecido o repasse dos recursos do
Estado que pertencem ao Instituto de Previdência.

Além disso, quero dizer ao Cabo Júlio que o esta
tuto não foi enviado à Assembléia Legislativa até hoje
porque as próprias lideranças·envolvidas na discus
são desse projeto com a Secretaria de Planejamento
não chegaram a um consenso sobre os pontos mais
importantes.

Esse é um compromisso do Governador.
Tenho certeza de que não só a Polícia Militar de

Minas Gerais mas todos os servidores públicos do
Estado estão passando por um amplo processo de
mudança do critério de remuneração.

Ao final do Governo Aécio Neves, com a recu
peração do Estado, com a vinculação que passou a
ser feita do salário do servidor, com o crescimento da
arrecadação no Estado, todos os servidores públicos
de Minas Gerais serão melhor remunerados.

Em segundo lugar, quero fazer um agradecimen
to à Casa pela velocidade nas discussões em relação
à CIDE, as articulações na Comissão que tratou da
reforma tributária.

Em nome da bancada de Minas, saúdo o Depu
tado Eliseu Resende, ex-Ministro dos Transportes, pelo
desempenho extremamente vitorioso na condução das
negociações.

A Lei da CIDE deveria se chamar Lei Eliseu Re
sende em homenagem ao grande trabalho prestado
por este que é um dos maiores Parlamentares de Mi
nas Gerais nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cordo com V. Exª.

O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExª. a palavra.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ao tempo em que nos regozijamos
com a aprovação do compartilhamento de recursos
advindos da CIDE entre Estados, Municípios e União,
quero também agradecer aos Ministros Ciro Gomes e
Olívio Dutra por terem atendido os pleitos dosflagela
dos do Brasil assolados pelas enchentes de vários de
seus caudalosos rios.

O Município de Marabá foj beneficiado. Desta
tribuna tive oportunidade de verberar o procedimen
to do Ministro Olívio Dutra, que para lá se deslocou
sem convidar a bancada do Estado ou convidando-a
de última hora.

Mas agora quero reconhecerque S.Exa. atendeu
em parte às reivindicações do Município, ao liberar 1
milhão e 5 mil reais para a construção de 150 casas
populares. É muito pouco ainda, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, para os estragos que a enchente
causou ao Município de Marabá.

Desejamos que seja feito um estudo mais pro
fundo, para que se possa recuperar a infra-estrutura
da cidade, os prédios públicos; que haja mais recursos
para atender à população daquele Município.

Tenho certeza de que nosso pleito foi atendido,
como foi o pleito de toda a bancada do Estado do
Pará.

Quero pedir aos Srs. Ministros Ciro Gomes e Olí
vio Dutra que liberem um pouco mais de recursos. A
cidade de Marabá não precisa apenas de casas novas
para os flagelados, mas também de infra-estrutura.

Muitoobrigado.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exª. a palavra.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB-MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
faço um pronunciamento rápido parabenizando toda a
direção do jornal O Estado de Minas pelo lançamento
do novo projeto gráfico e editorial.

Sem dúvida alguma, o jornal ganhou em forma e
conteúdo, ficou mais leve, mais informativo. Achei muito
oportuna e, acima de tudo, inovadora a idéia da análise
da notícia. Em síntese, Sr. Presidente, o grande jornal
dos mineiros ficou melhor e mais bonito.

Quero aproveitar e parabenizar o Governador
Aécio Neves por estÇlr lançando hoje um grande pro
jeto rodoviário em Minas Gerais, Estado· que tem um
grande Governador.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Co

munico aos Srs. Parlamentares que abrirei a sessão
ordinária. Os Parlamentares que permanecerem no
plenário, poderão .dar seus pronunciamentos como
lidos.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
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e Srs. Deputados, depois de participar da CPI Mista no
Senado, estou aguardando há no mínimo uma hora e
meia para falar. Vi de tudo neste momento em que vo
tamos a CIDE e partilhamos recursos vultosos, direito
de Estados e Municípios.

Acusaram o Governo de inoperante e de play
ground durante 1, 2, 3 horas. Estamos com projeto
nacional de saneamento básico. Deflagramos projeto
de desenvolvimento econômico e regional. A Casa
nunca votou tantas matérias como agora. A Comissão
de Reforma Tributária está de parabéns, pois lá estão
Deputados de todos os partidos.

Sr. Presidente, não podemos ficar aqui ouvindo
balela, que este Governo não opera e não atua. Esta
mos votando a CIDE, no valor de 29% na partilha para
Estados e Municípios. Será que isso não é importante?
Por que não a votaram antes?

Sr. Presidente, em nome da bancada do PT, tal
a revolta que sentimos, concluo afirmando que o Go
verno Lula não tem ojeriza de apuração. Falta a nossa
memória quando um governo fez o que está dito na
Folha de S.Paulo, que tem batido pesado no Governo,
quanto ao caso Waldomiro Diniz: "Relatório da comis
são de sindicância instalada pelo Governo para apurar
a atuação de Waldomiro Diniz na Chefia de Assuntos
Parlamentares propõe ação judicial por improbidade
administrativa contra ele".

Ora, Sr. Presidente, apontem fatos concretos.
Quando um governo como o nosso, acusado durante
2 meses de que nada apuraria, tomou uma atitude des
sa dignidade? Nada mais fizemos que o nosso dever,
mas o fato não poderia passar sem registro.

Em nome da bancada do PT e da Liderança do
Governo, lembramos que não há memória recente de
um governo que foi tão fundo em uma apuração. Por
tanto, parem de acusar o Governo de não-apuração
de denúncias.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está

encerrada a votação.
Anuncio o resultado:

VOTARAM

SIM 343
NÃO 01
ABSTENÇÃO 00
TOTAL 344

É APROVADA EM PRIMEIRO TURNO A PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 228, DE
2004.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC Nº 228/2004 - PRIMEIRO TURNO

Início Votação: 24-03-2004 13:30

Fim Votação: 24-03-2004 13:59
Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira

Resultado da Votação
Sim
Não
Total da Votação
Art. 171
Total Quorum 345
Orientação
PT -Sim
PMDB-Sim
PFL-Sim
PP-Sim
PTB - Sim
PSDB- Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PSC-Sim
PV-Sim
PRONA-Sim
GOV.-Sím
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Maria Helena PPS Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 6



Março de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12683

Zé Geraldo PT Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Zequinha.Marinho PSC Sim
Total Pará: 10

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Hamilton Casara PSB Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Total Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre : 6

TOCANTINS

Darci Coelho PP Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Maurício Rabelo PL PLlPSL Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Luciano Leitoa PSB Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 12

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Rommel Feijó PTB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Total Ceará: 14

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
8. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PPSim
Júlio Cesar PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Nazareno Fonteles PT Sim
Promotor Afonso Gil PDT Sim
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PSB Sim
Nélio Dias PP Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Lúcia Braga PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17
Jorge Gomes PSB Sim
Maurício Rands PT Sim
Pastor Francisco OI ímpio PSB Sim
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Paulo Rubem Santiago PT Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoS Sim
Total Pernambuco :9

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Jurandir Boia PSB Sim
Rogério Teófilo PPS Sim
Total Alagoas: 6

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes S.Part. Sim
Total Sergipe: 4

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PFL Sim
Fernando de Fabinho PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negromonte PP Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PL PL/PSL Sim
Robério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 26

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PUPSL Sim
Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 36
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Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Jair Bolsonaro·PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Simão Sessim PP Sim
Total Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Hobledo Gasques PL PUPSL Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Carlos Sampaio PSD8 Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim
IIdeu Araujo PP Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
João Batista PFL Sim
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim

Jovino Cândido PV Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano lica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo. Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcos Abramo PFL Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PP Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo tz:ar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Salvador limbaldi PTB Sim
Vadão Gomes PP Sim
Vanderlei Assis PP Sim
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Sim
Wanderval Santos PL PUPSL Sim
Zarattini PT Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 53

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Wilson Santos PSD8 Sim
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tadeu FilippeHi PMDB Sim
Tatico PTB Sim
Total Distrito Federal : 4

GalÃs

Barbosa Neto PSB Sim
Enio Tatico PTB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
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Rubens Otoni PT Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMOB Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim
Airton Roveda PMOB Sim
André Zacharow PP Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Or. Rosinha PT Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Sim
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Max Rosenmann PMOB Sim
Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMOB Sim
Total Paraná : 23

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Paulo Bauer PFL Sim
Serafim Venzon PSOB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Eliseu Padilha PMOB Sim
Enio Bacci POT Sim
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMOB Sim
Júlio Redecker PSOB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Orlando Oesconsi PT Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSOB Sim
Total Rio Grande do Sul: 20

SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Estão
prejudicadas a proposta inicial (Proposta de Emenda à
Constituição nº 228, de 2004) e as emendas que ver
sam sobre o art. 159, de nºs4, 10, 17,23,29,30,32,
73 e 91, apresentadas na Comissão Especial.

A matéria retoma à Comissão Especial, para
elaboração da redação para o segundo turno.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSOB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acom
panhei a bancada nas duas últimas votações.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Atceste Almeida PMOB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Or. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Total de Amapá: 2
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PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá S.Part.
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PL PUPSL
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Marinha Raupp PMDB
Total de Rondonia: 3

ACRE

Júnior Betão PPS
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Costa Ferreira PSC
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Roberto Pessoa PL PUPSL
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Múcio Sá PSB
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Inaldo Leitão PL PUPSL
Marcondes Gadelha PTB
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB

Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL PUPSL
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Heleno Silva PL PUPSL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Gerson Gabrielli PFL
João Leão PL PUPSL
José Carlos Aleluia PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Reginaldo Germano PP
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSC
Carlos Melles PFL
Custódio Mattos PSDB
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereira PTB
Reginaldo Lopes PT
Total de Minas Gerais: 8

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Marcelino Fraga PMDB
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Rodrigues PL PUPSL
Deley PV
Fernando Lopes PMDB
Jandira Feghali PCdoB
José Divino PMDB
Lindberg Farias PT
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Moreira Franco PMOB
Paulo Baltazar PSB
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PL PUPSL
Carlos Sampaio PSOB
Edna Macedo PTB
Gilberto Nascimento PMOB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Marcos Abramo PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSOB
Paulo Lima PMOB
Vadão Gomes PP
Vanderlei Assis PP
Vicente Cascione PTB
Wanderval Santos PL PLlPSL
Zulaiê Cobra PSOB
Total de São Paulo: 18

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Enio Tatico PTB
Luiz Bittencourt PMOB
Ronaldo Caiado PFL
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Airton Roveda PMOB
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PUPSL
Or. Rosinha PT
Oliveira Filho PL PUPSL
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Ivan Ranzolin PP
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMOB
Oarcísio Perondi PMOB

Eliseu Padilha PMOB
Enio Bacci POT
Júlio Redecker PSOB
Maria do Rosário PT
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul 7

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PL PUPSL
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Total de Amapá: 1

PARÁ

Josué Bengtson PTB
Zé Lima PP
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Francisco Garcia PP
Total de AMAZONAS 1

RONDÔNIA

Miguel de Souza PL PL/PSL
Total de Rondônia: 1

ACRE

João Correia PMDB
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Eliseu Moura PP
João Castelo PSDB
Paulo Marinho PL PL/PSL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Arnon Bezerra PTB
João Alfredo PT
Total de Ceará: 3
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PIAuí

Paes Landim PTB
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Luiz Couto PT
Ricardo Rique PL PUPSL
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 7

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
João Carlos Bacelar PFL
Jonival Lucas Junior PTB
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira PFL
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PUPSL
Fernando Diniz PMDB
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mauro Lopes PMDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 8

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Total de Espírito Sahto: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Dr. Heleno PP
Elaine Costa PTB
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
JosiasQuintal PMDB
Julio Lopes PP
Míro Teixeíra PDT
Roberto Jefferson PTB
Sandro Matos PTB
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Enéas PRONA
Jefferson Campos PMDB
Julio Semeghini PSDB
Medeiros PL PUPSL
Michel Temer PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Rubinelli PT
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Total de São Paulo: 9

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PTB
Welinton Fagundes PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Roberto Balestra PP
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
José Borba PMDB
José Janene PP
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Jorge Boeira PT
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Total de Santa Catarina: 4
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RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PP
Luciana Genro S.Part.
Nelson Proença PPS
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 59 minu
tos.)

Ata da 32ª Sessão, em 24 de março de 2004
Presidência dos Srs.
João Paulo Cunha, Presidente -Inocêncio Oliveira,
1ºVice-Presidente
Manato, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas

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

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL PUPSL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PSC
Total de Amapá: 7

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ S.PART.
JADER BARBALHO PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 15

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL PUPSL
HUMBERTO MICHILES PL PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSB
MARINHA RAUPP PMDB
Total de Rondonia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO TOTA PL PUPSL
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
DERVAL DE PAIVA PMDB
EDUARDO GOMES PSDB
MAURíCIO RABELO PL PUPSL
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PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PSC
DA. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
LUCIANO LEITOA PSB
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PP
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PMDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PL PUPSL
ROMMEL FEIJÓ PTB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 19

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PROMOTOR AFONSO GIL PDT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIOSÁ PSB
NÉLlO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PUPSL
LÚCIA BRAGA PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL PUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PL PUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JORGE GOMES PSB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PL PUPSL
MAURíCIO RANDS PT
MIGUEL ARRAES PSB
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
JURANDIR BOlA PSB
LUIZ DANTAS PTB
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL PUPSL
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JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES S. PART.
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PL PUPSL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PL PUPSL
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 33

MINAS GERAIS

ARACELY DE PAULA PL PL/PSL
ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSC
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PL PUPSL
CARLOS WILLlAN PSC
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB

EDMAR MOREIRA PL PUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
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
L1NCOLN PORTELA PL PUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL PL/PSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PL PUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
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BERNARDO ARISTON PMDB
CARLOS NADER PFL
CARLOS RODRIGUES PL PUPSL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
FERNANDO GABEIRA S.PART.
FERNANDO LOPES PMDB
JAIR SOLSONARO PTB
JANDIRAFEGHALI PCdeB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PUPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO·PL PUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 34

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PL PUPSL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
DA. PINOTTI PFL
DURVAL ORLATO·PT
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB

IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdeB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS

JOSÉ EDUARDO CARDOlO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO llCA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY·PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTll PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMERPMDB
MILTON MONTI PL PUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON1IMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PL PUPSL
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
WANDERVAL SANTOS PL PUPSL
ZARATTINI PT
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 62

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZERRA PMDB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 6
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DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILlPPELLI PMDB
TAT1CO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDRO MABEL PL PUPSL
SERGIO CAIADO PP
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 13

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

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZAGHAROW PP
CEZAR SILVESTRI PPS
DA. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL PUPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB

MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 23

SANTA CATARINA

ADELORVIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
LEODEGAR TISCOSKI PP
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PAULO GOUVÊA PL PUPSL
POMPEO DE MATTOS PDT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 24
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I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lista

de presença registra na Casa o comparecimento de
426 Senhoras Deputadas e 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.

" -- LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica

dispensada a leitura da ata da sessão antecedente,
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 ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Inácio Ar
ruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Sem revi
são do orador.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 228-B, de 2004, garante adequada distribuição dos
recursos da CIDE para Estados e Municípios.

Com essa decisão, a Câmara dos Deputados
possibilitará a geração de empregos, em especial no
Nordeste, e a manutenção da malha viária estadual.
Isso é muito importante para o meu Estado, o Ceará,
que tem razoável faixa litorânea e fluxo turístico per
manente. Também o setor de transporte de cargas não
mais terá o sobressalto de encontrar centenas de qui
lômetros de estradas sem condições de tráfego.

Essa PEC é mais uma importante ação do Gover
no de Luiz Inácio Lula da Silva, que,após ter debatido
com o Congresso Nacional, os Governadores e a Frente
Nacional de Prefeitos, ampliou a margem de repasse
de recursos da CIDE para.Estados e Municípios.

Sr. Presidente, não poderíamos encerrar nossa
fala sem registrar que condenamos a atitude arrogante
e criminosa do Governo de Israel, que não somente
ocupou um território onde já se encontrava a população
palestina, mas também afronta permanentemente as
decisões da Organização dasNações Unidas.

Pois bem, esse governo que, perante o mundo,
assumiu o compromisso de ajudarna criação do Esta
do Palestino, agora anuncia que assassinará os prin
cipais dirigente!:? da Causa palestina, que, assim como
os ingleses tratavam George Washington, também são
considerados terroristas por defenderem seu povo.

Sr. Presidente, em nome do meu partido, o pedoB,
deixo registrado o repúdio ao Governo de Israel pelo
assassinato do Xeque AhmedYassin, dirigente espiri
tual do grupo Hamas, que defende a criação do Estado
Palestino naquela região do Oriente Médio.

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exª. a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
na votação da sessão anterior, acompanhei a orienta
ção de meu partido.

O SR. PRESIDENTE (InocênCio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Hamilton Casara.

O SR. HAMILTON CASARA (PSB-RO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, compareço a esta tribuna da Câmara dos
Deputados parafazer um pronunciamento sobre a
publicação do livro Habitação Popular em Madeira,
cujos autores são os técnicos Júlio Eustáquio de Melo,
Ivan Manoel Rezende do Valle, Roberto Leconte de
Mello e Mário Rabelo de Souza, todos do Laboratório
de Produtos Florestais do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (LPFI
IBAMA) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de. Brasília (FAUlUnB), sob a chefia
do pesquisador Marcus Vinícius da. Silva Alves.

Na aprE:)sentação do livro Habitação Popular em
Madeira, eu dizia:

"O Brasil ainda é um país com grande déficit
habitaCional, que atinge principalmente as camadas
menos favorecidas. Estima-se que cerca de 6 milhões
de famílias não possuem habitação própria. Assim, é
imprescindível que o Poder Público ofereça soluções
para mitigar o problema.

Historicamente, amadeira tem sido empregada
de forma secundária na construção. O seu potencial
não é devidamente explorado. Dentre os diversos tipos
de material de construção, a madeira é considerada
como sendo dos mais versáteis, renovável e disponível
em qualquer região do País.

O presente projeto, elaborado pelo Laboratório
de Produtos Florestais do Instituto do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (LPF/IBAMA) em
conjunto com a Faculdade de Arquitetura e Urbanis
mo da Universidade de Brasília (UnB), apresenta uma
proposta concreta para diminuir o déficit habitacional
de nosso País e. valorizar a madeira como material de
construção. Permite, ainda, ao IBAMA conciliar a pro
teção ambiental com o atendimento de necessidades
básicas de nossa sociedade, sobretudo daquela mais
carente, contribuindo para que essa parcela desfrute
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dos benefícios oriundos do cumprimento de sua mis
são institucional.

Trata-se do projeto de habitaçãopopular, medindo
52 metros quadrados, construída com várias espécies
de madeira, em especial aquelas oriundas de opera
ções de fiscalização e proteção ambiental realizadas
pelo Instituto. As soluções adotadas no projeto são
inovadoras e a montagem da unidade habitacional
é bastante simples. Cabe, também, destacar que a
execução desse projeto tornou-se possível mediante
a compreensão dessa problemática pelo Congresso
Nacional, que aprovou uma emenda orçamentária para
essa finalidade.

Nossa expectativa é de que esta contribuição
do IBAMA ao País possa ser aproveitada pelas diver
sas esferas do Poder Público, entre outras ações que
busquem aplicações práticas e harmônicas para os
conceitos de sustentabilidade social e ambiental".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, declaram
os técnicos do IBAMA:

"As autoridades responsáveis pelo financiamento
do setor habitacional sempre foram claras: não existe
financiamento para as casas de madeira porque não
são duráveis, ou seja, o bem se acaba antes de ter
minar o financiamento. Isso tem ocorrido porque em
alguns projetos desenvolvidos não foram observadas
normas técnicas adequadas. Deve-se partir do princí
pio de que uma casa de madeira tem que ser um bem
durável e, para tanto, deve ser construida dentro dos
padrões técnicos testados e reconhecidos. Esses pa
drões determinam condições adequadas de manuten
ção, reparo e substituição de componentes, de modo
a tornar o bem tão ou mais durável que aqueles cons
truídos através de outras técnicas e materiais".

Concomitantemente com a concepção do proje
to Habitação Popular em Madeira, várias experiências
de construção de casas em madeira foram realizadas
na Amazônia brasileira, especialmente nos Estados
do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Acom
panhei e participei diretamente de algumas dessas
experiências que alcançaram êxito.

A satisfação de todos aqueles que direta ou in
diretamente contribuem para a concepção e execução
desse mister só não é maior do que a do cidadão ou
cidadã que recebe a chave de sua moradia, instrumento
que resgata uma dívida social e aproxima homens e
mulheres da verdadeira democracia participativa.

Muito obrigado.
O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, ressalto que a distribuição
dos reCursos da CIDE será muito ruim para os Estados
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Propos
ta de Emenda à Constituição nº 228-B, 2004, somen-

te fala de estradas pavimentadas, embora tenhamos
lutado pela inclusão das não pavimentadas. Da forma
como está a proposta, os Estados mais desenvolvidos
terão maior porcentagem de recursos.

Sr. Presidente, o Governador Zeca do PT, de Mato
Grosso do Sul, sempre disse que o ex-Presidente Fer
nando Henrique Cardoso era amigo do nosso Estado,
pois lá esteve por 7 vezes. No entanto, agora, quando
S. Exa. tem um amigo na Presidência da República,
inclusive do mesmo partido, o repasse de recursos
para o Estado é escasso. O ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso encaminhava muitos recursos fe
derais para Mato Grosso do Sul, o que troux€ desen
volvimento para o Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu Esta
do, Mato Grosso do Sul, já sente saudades do Governo
anterior. Falo isso tomando por base estudo que solicitei
à Consultoriade Orçamento e Fiscalização Financeira
desta Casa, no qual está demonstrada a queda nos
investimentos federais em Mato Grosso do Sul.

Segundo o estudo a que me referi, em relação ao
Governo anterior, o Governo Lula investiu, em 2003,
37% menos em Mato Grosso do Sul, comparando-se
à media anual apresentada no período 1995/2002.

Haverá aqueles que poderão me questionar que
1 ano pode não significar que, durante o mandato,
este Governo não vai investir mais no meu Estado
do que o anterior. Terei de concordar com quem fizer
esse tipo de ponderação. Porém, se considerarmos
que durante este segundo ano de mandato somente
foram liquidados 10,93% do que está previsto no Or
çamento Geral da União para Mato Grosso do Sul e
ainda o impedimento de repasse de recursos durante
o período eleitoral, dificilmente o Governo conseguirá
reverter a tendência de queda dos seus investimentos
no Estado de Mato Grosso do Sul.

Creio, Sr. Presidente, que temos de nos conformar
com esse tratamento, pois, falando em termos de País,
75% do total investido pelo Governo Lula neste ano
foram destinados ao pagamento da primeira parcela
do avião que servirá ao Presidente. Como pedir que se
lembre das carências de investimentos vividas pelos
Municípios do meu Estado, se nem mesmo o nosso
Governador, que é do PT, tem conseguido?

Mesmo assim, gostaria de frisar que, no que
tange ao setor do agronegócio, aquele que tem con
tribuído mais pesadamente para o bom desempenho
da balança comercial, Mato Grosso do Sul tem dado
bons exemplos: temos o maior rebanho de gado de
corte do País; vivenciamosascendência anual na pro
dução de grãos, inclusive exportando tecnologia na
área; além de apresentarmos ao País e ao mundo
exemplos de. aproveitamento do solo, respeitando o
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meio ambiente, conforme é feito no nosso Pantanal,
onde está sendo criado o Vitelo Orgânico Pantaneiro,
único no mundo!

Espero e confio que, com tais referências e po
tencialidades, sem falarmos em outras como o turismo,
o Governo Federal se preocupará em dispensar maior
atenção aomeu Estado de Mato Grosso do Sul.

Peço a V.Exª., Sr. Presidente, que determine a
transcrição do·meu pronunciamento nos Anais desta
Casa e sua divulgação no programa A Voz do Brasil.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a publicação, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), do Atlas de Sanea
mento ensejou a constatação de uma lastimável reali
dade que necessita ser apreciada pelo Poder Público,
em todos os níveis hierárquicos;

O tema foi objeto de comentários na mídia na
cional e na tribuna desta Casa, valendo como uma
manifestação de alerta aos responsáveis pelos des
tinos do País.

Em um de seus editoriais, •a Folha de S.Paulo
aborda a magna questão, fazendo~o através de tópi
cos com a seguinte observação:

"É especialmente grave que não se constate,
por parte do governo, esforços mais determinados por
ampliar a rede de esforços. Trata-se, afinal, de uma
políticapública capaz de proporcionar rápidos ganhos
no campo ele saúde e ainda gerar umbom número de
empregos".

Ressalta-se que o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva tem demostrado pleno conhecimento das
inúmeras dilficuldades com que se defronta o Brasil,
notadamente no que tange à absorção indispensável
de mão-de-obra trabalhadora, a fim de que nos apro
ximemos da meta por ele anunciada ao longo de sua
campanha vitoriosa, em 2002.

Pela sua. importância, entendi de meu dever in
corporar a este pronunciamento o editorial do jornal
referido, nos termos do Regimento Interno da Casa.

Eis a íntegra do citado editorial:
"O apresentado anteontem pelo IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística) é mais um lem
brete de que entre as principais vítimas da ineficiência
governamental e do vigoroso ajuste fiscal brasileiro
está a saúde de sua população. Com efeito, a falta de
investimentos em itens tão fundamentais como o trata
mento de água e a rede de esgoto sanitário tem, como
é óbvio, impactos sobre uma miríade de doenças.

E o que se verifica ao longo dos últimos anos é
um crescimento em ritmo inferior ao desejável na oferta
de água e de esgoto. Se estivéssemos em patamares
muito elevados, isso não seria um grande problema,

mas, infelizmente, os níveis estão muito aquém do ideal.
De acordo com o IBGE, 77,8% dos domicílios brasilei
ros tinham acesso a água potável em 2000, enquanto
apenas 47,2% das casas eram servidas pela rede de
esgoto. Em 91, esses números eram 70,7% e 35,3%,
respectivamente.

Isso significa que, na melhor das hipóteses,
avançamos menos do que poderíamos na redução da
mortalidade infantil, por exemplo. Vale lembrar que as
duas revoluções que a humanidade experimentou na
saúde pública foram o saneamento básico e a vacina
ção, o que torna mais intolerável cada dia de atraso na
generalização da oferta de água e de esgoto.

É especialmente grave que não se constate, por
parte do governo, esforços mais determinados para
ampliar a rede de esgoto. Trata-se, afinal, de uma po
lítica pública capaz de proporcionar rápidos ganhos
no campo da saúde e ainda gerar um bom número
de empregos. O Planalto fala em alocar para o setor,
neste ano, R$2,9 bilhões. Se o dinheiro de fato apare
cer,algo de que a prudência manda desconfiar, será
um bom começo. Mas sem ilusões: essa quantia é di
minuta diante do tamanho do déficit sanitário. Estudo
do Ministério das Cidades estima em 78 bilhões os
investimentos necessários para resolveras carências
da área nos próximos dois decênios".

Sr. Presidente, espero que a União, os Estados e
os Municípios conjuguem esforços para superar esta
estatístiça apavorante, com iniciativas que alcancem
o saneamento básico, em proporção reclamada pela
população brasileira.

O SR. DOMICIANO CABRAL (PSDB-PB. Sem
revisãoc1o orador.)-Sr. Presidente, Sras.e Srs. Depu
tados, na semana passada, foi fechado o único hos
pital da cidadedeBayeux, no Estado da Paraíba, que
possui 100 mi.! habitantes.

O Governador já se propôs a ajudar a reabrir o
hospital, que era privado. Irei apelar para o Ministro
Humberto Costa, que tem sido muito generoso com a
Paraíba, no sentido dequeS.Exa. possa nos auxiliar
- Estado ou Município a adquirir o hospital e entre
gá~lo à população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na sessão ante
rior, aprovamos a Proposta deEmenda à Constituição
nº 228, de 2004, que aumenta de 25% para 29% o
percentual de repasse da Contribuição de Interven
ção no Domínio Econômico - CIDE para Estados e
Municípios.

Poderíamos também chamá-Ia de Emenda Eliseu
Resende. Por isso presto homenagens, em nome do
Partido da Frente Liberal e no meu, ao nosso compa-
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nheiro Eliseu Resende, o formulador da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.

Fomos favoráveis à aprovação dessa proposta
de emenda à Constituição, mas chamo a atenção para
um eventual congelamento da CIDE, que agora passa
a ser compartilhada com Estados e Municípios. Por
isso, retorno à Medida Provisória nº 164, de 2004, pela
qual o Governo aplicou um golpe baixo em Estados e
Municípios, fazendo com que, em vez da CIDE, fosse
alterada a alíquota da COFINS dos combustíveis.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que
aprovamos hoje, que parece tão benéfico para Esta
dos e Municípios, poderá, em futuro bem próximo, ser
um peso a mais.

Era isso que queria registrar, Sr. Presidente.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, dos 417 Municípios da Bahia, 159 ainda não
prestaram contas do dinheiro do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE. Portanto, já
no final deste mês de março, 40% das Prefeituras da
Bahia não sabem como gastaram a verba a elas des
tinada no ano passado.

Mas não é só isso: 27 Municípios respondem a
processo junto ao Tribunal de Contas do Estado exata
mente por suspeita ou prova de desvio desses recursos
o que, convenhamos, é um crime inominável

A merenda, em muitos casos é a responsável
maior pela permanência das crianças em sala de aula.
No regime de exclusão social que é a característica
brasileira mais perversa, vamos encontrar a maioria
das crianças que somente dessa alimentação podem
dispor durante todo o dia. Não por acaso, aliás, o Com
panheiro Lula, assim que empossado, lançou como
prioridade maior de seu Governo o Programa Fome
Zero, uma fome que, ninguém desconhece, está sendo
combatida também pela merenda escolar.

Um dado nos parece expressivo e triste: nos 27
Municípios que respondem a processo por desvio de
recursos, vamos perceber que a evasão escolar cres
ce desmedidamente. Em alguns deles - aliás, cito ao
acaso -, como Eunápolis, Varzedo, Ubatão, Itaeté esse
abandono das salas de aula pelos alunos ultrapassa
os 10% da população escolar da região.

Dez Prefeitos já foram condenados a devolver
aos cofres públicos os recursos assim desviados. O ex
Prefeito de Vitória da Conquista, o Sr. José Sampaio,
foi condenado a devolver mais de 1 milhão de reais,
quantia que já indica o tamanho do crime cometido
contra os escolares daquele Município.

A Controladoria-Geral da União, cujo titular é o
também baiano Waldir Pires, adotou o critério de sor
tear algumas municipalidades para que suas contas

sejam examinadas com maior cuidado, o que pode,
a um tempo, corrigir alguns desvios, impedir outros
e servir ainda de orientação aos responsáveis pela
contabilidade de cada cidade. Mas é necessário que,
apuradas as irregularidades - e o desvio de recursos
da merenda escolar é uma das maiores -, que se pu
nam os responsáveis, impedindo-os, de uma vez por
todas, de retornar à administração pública.

Muito obrigado.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
até o final deste mês o Governo vai lançar a nova po
lítica industrial, tecnológica e de comércio exterior. O
Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, no
alto da sua sabedoria, havia dito que país nenhum tem
política industrial, o que foi altamente questionado.

Serão liberados R$2,5 bilhões para financiar a
compra de máquinas e equipamentos de pequenas
e médias empresas. Os juros cobrados ao ano serão
de 14,95% e o prazo para o pagamento, de até 60
meses.

A meta é atingir 100 mil empresas até 2007. O
custo total é de R$160 milhões, sendo R$40 milhões por
ano. Para conseguir atingir esta meta serão realizados
convênios entre os Governos Federal e Estaduais, SE
BRAE, universidades locais e centros tecnológicos.

Dentre as cadeias produtivas, 4 setores foram
escolhidos pelo Governo para iniciar a pblítica indus
trial - fármacos, semicondutores, software e bens
capitais.

Será criada também a Agência de Desenvolvi
mento Industrial, que tem sua previsão de criação para
o segundo semestre de 2004. As atribuições a agên
cia são: estímulo à obtenção de propriedade intelec
tual, aprimoramento dos instrumentos que incentive o
surgimento de novas empresas e implementação das
ações da política industrial.

O financiamento de novos investimentos contará
com dinheiro público vindo de fontes de empréstimos
como o BNDES, com um orçamento de R$47 ,3 bilhões
em 2004; a Caixa Econômica Federal, que contará
com R$11 bilhões em recursos para investimentos; e
o Banco do Brasil, que disporá de R$7,6 bilhões.

O SR. AIRTON ROVEDA (PMDB-PR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero cumprimentar meus concidadãos
do Município paranaense de União da Vitória, cujo
aniversário de emancipação política comemora-se
neste 27 de março.

O território do aniversariante foi desmembrado
da cidade de Palmas, com a qual até hoje não tem li
gação por estrada de asfalto. O desmembramento era
inevitável, pois o distante arraial, desde 1881, passou a
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atrair grande contingente de imigrantes, principalmente
ucranianos, poloneses, alemães e holandeses.

A altitude média de 752 metros acima do nível
do mar, os verões frescos e a ausência de estações
secas atraíram não só esses eslavos e germãnicos da
Europa central, mas também brasileiros e imigrantes
de outras origens; o nome do atual Prefeito, Hussein
Bakri, o comprova.

Aqueles camponeses e comerciantes do século
XIX conseguiriam fundar o Município em 1908, com
sua força e sua cultura, apoiados emtécnicas.diver
sas de cuidado com o solo e com os animais, e em
formas distintas de convivência. Mesmo as atividades
de cultivo da erva-mate e da extração da madeira, tra
dicionais no Paraná, lucraram com o diferencial trazido
pelos primeiros colonos.

Seu clima, sua topografia e seus recursos na
turais, ainda hoje félrtos, estejam eles visíveis ou no
subsolo, podem. garantir a prosperidade sustentável
doMunicípio. Felizmente, União da Vitória nunca teve
surtos de crescimento desordenado; está feliz com sua
população de 50 mil habitantes, metade deles econo
micamente ativos, e crescendo a uma taxa anual de
1,33%, abaixo da média brasileira. Essa característi
ca é urnvantagem, quando se pensa no potencial de
ecoturismoda região, cuja·rota das cachoeiras só re
centemente começou a render dividendos.

Hoje, menos de 5% dos habitantes do Municí
pio têm casas na área rural. A agropecuária, apesar
de importante, cufturaleafetivamente,· responde por
apenas 4,13% da geração de recursos, provenientes
principalmente da indústria {34,82%}e dos serviços
(61,06%).

O PIB per capita de quase 2 .600 dólares por ano
por habitante, ou 624 reais por habitante/mês, é pe
queno, embora dentro da média nacional. A vantagem
é que em União da Vitória a renda é melhor distribuí
da do que no Brasil, e o custo de vida, com certeza, é
menor do que nas grandes cidades.

Tive a honra de ser Prefeito de União da Vitória,
de 1993 a 1996, e sei das dificuldades enfrentadas
pelos Municípios e cidadãos brasileiros, após tanto
tempo de crescimento econômico· próximo de zero.
No entanto, sei que o povo de União da Vitória, como
no século passado e no retrasado, confia mais em si
e em seu trabalho do que nas promessas ou benes
ses que porventura venham do Executivo Federal ou
Estadual.

Assim sempre foi, e assim deve ser. Dessa forma,
União da Vitória enfrentará este século e os próximos
sem envergonhara memória dos colonos que vieram
de tão longe para aqui se estabelecer.

Obrigado.
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o SR. ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. ZÉ GERARDO (PMDB-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei a orientação. do meu
partido.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente,
peço.a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. apalavra.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES. (PSB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação da sessão anterior, votei conforme orienta
ção do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado José Rocha.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, res
salto a importãncia da aprovação da PEC n° 228-B,
que eleva a participação dos Estados e Municípios na
CIDE de 25% para 29%. Trata-se de grande conquista
desta Casa e, principalmente, do nosso colega Eliseu
Resende, coordenador da matéria em nosso partido.
Os Governadores também tiveram oportunidade de
participar dessa negociação.

Alerto a Liderança do Governo sobre a realiza
ção de acordo entre os Governadores do Nordeste e o
Presidente Lula no sentido de antecipação dos recursos
da CIDE, afim de que os Estados possam fazer face à
demanda provocada pelas fortes chuvas que caíram e
ainda caem no Nordeste, o que danificou as estradas.
O Governo se comprometeu a antecipar os recursos
da CIDE para a recuperação dessas estradas.

Os Governadores apresentarélm projetos e pro
gramas,que foram aprovados pelo Governo, mas os
recursos ainda não foram liberados, o que vem cau
sando sérios prejuízos à economia do Nordeste.

Muito obrigado.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Sem revisão

do orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero justificar que, nas votações anteriores, acompa
nhei a orientação do partido.

Também registro que tivemos hoje uma conversa
com o presidente do Banco da Amazônia, que estava
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muito preocupado com a quantidade de recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
FNO, que têm sido insuficientes para suprir a demanda
dos projetos na região. O BASA é importante instrumen
to de fortalecimento, porque é um órgão que fomenta
o desenvolvimento econômico da Região Norte.

Portanto, faço apelo aos Ministros Guido Mante
ga e Antonio Palocci a fim de que direcionem recursos
àquela região, para o desenvolvimento da agricultura
e da indústria, principalmente no nosso Estado de
Rondônia.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO ANTO
NIO CARLOS MENDES THAME QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExª. a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL-DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, registro que meu voto na sessão ante
rior foi de acordo com a orientação partidária.

Em segundo lugar, consigno os cumprimentos à
Companhia Energética de Brasília, da qual, orgulho
samente, sou engenheiro há 28 anos, pelo prêmio de
melhor empresa distribuidora de energia da Região
Centro-Oeste. Parabenizo seu Presidente, Sr. Rogé
rio Villas Boas Teixeira de Carvalho; os Diretores, Sr.
Antonio Dirceu Guimarães Machado, Haroaldo Brasil
de Carvalho e Irio Depieri. Saúdo sobretudo os fun
cionários da empresa, que, ao longo da construção de
Brasília, têm honrado o setor elétrico do País.

A CEB mantém serviço de fornecimento de ener
gia elétrica com baixíssimos índices de falta e altos in
dicadores de eficiência, e merece, a empresa e seus
funcionários, meus cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Edson Duarte, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PV

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, como disse o Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame, tivemos um grande avanço para o País
com essas 3 PECs. Uma delas garante ao meu Estado,
particularmente a 2 Municípios, Vera Cruz e Itaparica,
localizados naquela ilha, uma das mais importantes da

Bahia, o direito ao território. Estamos corrigindo uma
distorção, um erro constitucional, devolvendo àqueles
Municípios o direito sobre seus territórios.

A PEC nº 228, relatada pelo Deputado Virgílio
Guimarães, conseguiu formalizar no papel acordo feito
nesta Casa. Embora alguns argumentos apresentados
sejam pertinentes, o valor do Parlamento está na pa
lavra. O Relator se comprometeu a resgatar propostas
apresentadas ao artigo que trata especificamente da
CIDE para que a discussão seja retomada sem perder
o que foi apresentado.

Por último, quero fazer um destaque à PEC nº
254, que altera o art. 42 das Disposições Constitucio
nais Transitórias, artigo esse que determinava a aplica
ção de 50% dos recursos destinados à irrigação para
o Nordeste, especialmente à região semi-árida.

Passaram-se 16 anos e muitos investimentos fo
ram feitos. Estamos prorrogando o prazo por mais 10
anos, porque é importante para o equilíbrio econômico
do País garantir a uma região tão populosa e importan
te, mas que sofre tanto, condições para se desenvol
ver, sobretudo com a agricultura irrigada nas regiões
do semi-árido e Vale do São Francisco, do Nordeste,
que tanto aprimorou a tecnologia de irrigação em suas
atividades. Mas passados 16 anos dos primeiros in
vestimentos, depois desse dispositivo constitucional,
muitos ainda são os desafios para a irrigação no Nor
deste brasileiro, assim como em todo o País.

Sr. Presidente, precisamos garantir assistência
técnica, crédito e outras regras diferentes para a agri
cultura daquela região. Porque, ao basear-se no dólar,
principalmente os insumos, o custo é alto, quando na
verdade o que se vende é baseado no real.

De tal forma que precisamos garantir para a
agricultura outra condição. Não basta ampliar-se os
investimentos nas áreas de irrigação, mas é preciso
garantir condições aos agricultores para que saiam da
inadimplência, que tenham acesso ao crédito e possam
produzir, vender e ser feliz.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExª. a palavra.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei conforme a orientação do meu
partido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (InocêncioOlíveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando de Fa
binho.
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o SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna preocupado, como
todo bom brasileiro, com os destinos do País.

Durante sua campanha, o Presidente Lula pre
gou que iria criar empregos e investir na área social.
Todavia, do que estava previsto no Orçamento de 2003
para a área social apenas 56% foram aplicados, e até
o momento, do Orçamento de 2004, apenas 2,35%.

Uma das grandes bandeiras do PTsempre foi o
emprego e os programas sociais, principalmente para
as pessoas mais carentes do Pa,ís.

Hoje, podemos cobrar do Governo Federal pro
messas de campanha não cumpridas.

NoMunicípio Feira de Santana, que tenho a honra
de representar, os funcionários doPrograma Sentinela
de combate à prostituição infantil, de reconhecimen
to nacional e internacional, como todos os outros do
País,·est~ocomossalários atrasados há 4, 5 meses.
Ontem, esses funcionários entraram em greve.

Os servidores da Fundação Oswaldo Cruz, no
Rio de Janeiro,também entra.ramem greve, por falta
de pagamento.

Pedimos ao Governo que pelo menos acerte o
pagamento·desses funcionários.

Perguntamos: o que está acontecendo com este
Governo? Em relação ao Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil- PETI, no Nordeste, principalmente
na Bahia, o pagamento de janeiro só saiu agora em
março.

São programas sociais que ajudam no combate
à pobreza, que fazem com que a educação das crian
ças possa se tornar uma realidade. No entanto, o atual
Governo Federal joga tudo pelo ralo, porque não presta
assistência corretamente, não cumpre suas obrigações,
fazendo com que a população passe mais uma vez a
não acreditar nas autoridades.

O Programa Primeiro Emprego, uma bandeira
deste Governo, .veio como solução para incrementar
o emprego no País. Mas a realidade é que não há in
teresse das empresas em aderir ao programa, porque
a burocracia governamental é muito grande.

O que estáacontecendp como nosso País? No
Estado de São Paulo - está hoje nos principais jornais
-o índice de desemprego em fevere.iro chegou a 20%.
Que triste recorde! O maior índice de desemprego dos
últimos anos!

É urgente a necessidade de o País voltar ter co
mando, para poder entrar nos eixos. A economia precisa
deslanchar, os programas sociais precisam funcionar e
empregos precisam ser gerados. Caso contrário,· não
vamos chegar a lugarnenhum.

Este País começa a ficar embrulhado nas denún
cias que estão estourando - a cada dia pipoca uma
aqui, outra acolá - que não dão tranqüilidade nem à
própria base aliada do Governo. Hoje, os protestos
começama surgir exatamente nessa base, a despeito
de o PFL, o PSDB e o PRONA não deixarem de fazer
desta tribuna as reclamações necessárias, apenas com
o intuito de ajudar o Governo a se situar e a colocar
o País nos trilhos.

Por isso, faço esta crítica positiva e construtiva,
a fim de que o Presidente Lula tome as decisões que
se impõem e demonstre que veio para governar.

Muito obrigado.
o SR. JOSÉ UNHARES (PP-CE. Sem revisão

do orador.) 7" Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, quero justificar minha ausência nas
votações anteriores, pois estava no médico.

Em segundo lugar, hoje, milhares de romeiros
de todos os cantos do Brasil, principalmente de todos
os Estados nordestinos, se reúnem em Juazeiro do
Norte, a meca do Cariri, para rezar, cantar e louvar a
datanatalíeiade um dos maiores brasileiros do sécu
lo passado, o Padre Cícero Romão Batista, nascido a
160 anos flo dia 24 de março.

A data, 24 de marÇO, é reverenciadapelos romei
rose por toda a população do Cariri cearense, numa
renovaçã<;> da demonstração diária de fé e confiança
nessefenôrnenoreligiosÇ>, que$empre defendeu com
coragem e determinação seu povo, essencialmente os
mais simples,{)s mais hUmildes~ossertanejos despro
tegidose rnassacradospelosinf?rtúnios da vida e pelas
oligarquiasgue poranos d()mioavam o Ceará.

Lembrando Mon~enhor rvlurilo de Sá Barreto, vi
gário da paróquia Jua,.zeirense, '~falar sobre o fenômeno
Padre Cícero nunca é.demais".

O P~dre c:íceroeréir um. fiel seguidor do Padre
Ibiapina, cpji:l vis~opastoral se fundava no amor a
Deus e aopróximo. Nesse sentido, o santo padre não
só construiu Um projeto social de conciliação, pacifi
cação e salvação para seu povo, como uniu a palavra
de Deus. à· realidade nordestina.

O Padre Cícero tomou-se conselheiro, amigo,
confessor, padrinho, mediador, homem de fé e fez polí
tica para intercederjunto aos poderosos em defesa dos
pobres e excluídos, famintos e trabalhadores sofridos
que chegavam ao PQvoado de Juazeiro. A vida deste
grande homem é ahistória viva de Juazeiro do Norte,
a terra que o Padre Cíceroajudóu a nascér, crescer e
prosperar, sendo um dos ma.iores centros de religiosi
dade do Brasil e que acolhe omaior fluxo de romarias
do Nordeste brasileiro.

Podemos destacar que nas romarias Juazeiro do
Nortequintllplica sua população, chegando a receber
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até um milhão de pessoas que enfrentam estradas
precárips, de pau-de-arara ou a pé, numa peregrina
ção para chegar ao que chamam de terra santa. Isso
mostra a força da fé no santo nordestino, que está cada
vez mais arraigada no coração do povo, atravessando
décadas e agora mais de século e meio na memória
da gente nordestina.

Nesse entendimento, o Bispo da Diocese do Cra
to, D. Fernando Panico, fortaleceu a luta formal pela
reabilitação do Padre Cícero, bem como sinalizou que
a Igreja Católica, enquanto instituição, continua viva
para fazer justiça eclesiástica à crença de milhares de
devotos do Padre Cícero. Não poderia haver presente
maior ao povo brasileiro, aos nordestinos em especial,
no dia dos 160 anos de nascimento do Padre Cícero
Romão Batista, uma oração para que ilumine a Santa
Igreja à sua reabilitação e quem sabe, futura beatifi
cação. Santo o Padre Cícero já o é, no amor do povo
brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Feu Rosa.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU
ROSA aUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU
BLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - An
tes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência
Nos termos do art. 38, combinado com o § 1º

do art. 33, todos do Regimento Interno, esta Presidên
cia decide criar Comissão Externa, sem ônus para a
Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar as
investigações sobre o envenenamento de animais ocor
rido na Fundação Zoológico de São Paulo, composta
de 13 membros titulares.

BrasOia, 24 de março de 2004, João Paulo Cunha
Presidente

O SR. WASNV DE ROURE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exª. a palavra.

O SR. WASNY DE ROURE (PT-DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na última votação da sessão anterior, votei
conforme orientação do PT.

O SR. PRESIOENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio.

O SR. DR. HELIO (PDT-SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje é o

Dia Mundial de Combate à Tuberculose, e quero cha
mar a atenção para essa endemia.

Se há alguma enfermidade, na área da saúde
coletiva, que pode estar associada à pobreza, ao grau
de miséria e à promiscuidade é a tuberculose. O Brasil,
um dos 10 maiores PIBs mundiais, detém o 15º lugar
em casos dessa doença no mundo.

Para cada 100 mil habitantes, pelo menos 60
contraem a tuberculose no nosso meio. O índice de
mortalidade anual chega a ser em torno de 6 a 7 mil
óbitos. Há, inclusive, a possibilidade de contarmos com
cerca de um terço da nossa população potencialmente
infectada pelo bacilo de koch. Na história do Ministério
da Saúde, nessa última década, houve um erro de pla
nificação nacional do combate à tuberculose.

Descentralizaram-se as ações. Porém, no âmbi
to nacional, ficou um trabalho não só de investigação,
acompanhamento, avaliação, como também no sentido
de prover toda a população de medicamentos, princi
palmente a mais pobre. Não mais do que 30 a 35%
das pessoas acometidas de tuberculose têm acesso a
medicamentos, os quais não se universalizam porque
existe um verdadeiro apartheid sanitário nessa área.
A possibilidade de se fazer medicamentos em quanti
dade suficiente para os países pobres, detentores de
altos índices de doenças, como a tuberculose, vem

. diminuindo ao longo dos anos. Não existe interesse da
indústria farmacêutica, principalmente da estrangeira,
em aplicar em pesquisa nem no aumento da produção,
pois os pacientes em potencial não têm poder aquisiti
vo para consumir os medicamentos. Geralmente eles
são baratos, portanto, não trazem o lucro esperado
por essas indústrias.

O País precisa retomar o combate às endemias
no plano nacional. Se existe possibilidade, a curto e
médio prazos, de obtermos bons resultados, deverá
ser na área da saúde, nas endemias, em particular,
no tratamento da tuberculose.

É necessário que haja uma revolução do diag
nóstico, que não é fácil e não tem sido feito de manei
ra adequada. O Estado deve suprir de medicamentos
aquela população doente de tuberculose e, obviamen
te, acompanhar pari passu essa doença. Certamente,
em 5 a 10 anos, teremos resposta eficaz ao combate
à tuberculose e a possibilidade de contar com um ín
dice menor do que o atual. Hoje, nos encontramos em
15º lugar em termos de país detentor de doentes de
tuberculose, o que é uma vergonha.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a proposta apresentada pelo Ministro
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da Previdência, Amir Lando, elevando em 3 pontos per
centuais a contribuição previdenciária de empregados
e empregadores, ainda está ecoando negativamente
em todo o País.

Apesar de o Governo do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva ter repelido a idéia, assegurando que
não pretende colocar mais esse ônus na conta dos
trabalhadores brasileiros., ainda falta tomar outra provi
dência. E essa providênçia, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, deve ser de iniciativa também do Governo
Federal, negando, com veemência, que pretenda au
mentar a carga tributária dos empregadores. Um au
mento de três pontos percentuais, na alíquota do INSS,
irá quebrar a maioria das empresas brasileiras,

Atualmente, as empresas recolhem 20% do to
tal da folha de pagamento e muitos de nós sabemos
das graves dificuldades encontradas no cumprimento
dessa determinação legal.

Ao apresentar a proposta de aumento, o Minis
tro Amir Lando alegou que ela iria viger por apenas 5
anos, sendo, portanto, provisória.

Todos sabemos o significado da palavra provi
sória noBrasil, e a CPMF, o imposto do cheque, serve
de exemplo.

Oúltimo governo provisório que tivemos no Brasil,
a gestão Getúlio Vargas, durou cerca de 15 anos.

Se for colocada em prática a idéia de aumento
da alíquota, o desemprego irá se agravar e a situação
social mergulhará no caos de vez.

O Brasil exibe .hoje a maior taxa histórica de
desemprego. Isso é fruto de política econômica equi
vocada, desastracta, ditada pelo FMI. Essa política, a
pretexto de lançar as bases de suposta globalização,
vai colocando na amargura e no desespero milhões de
chefes de família que não sabem mais como prover o
sustento dos seus dependentes.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa
se reunir. com maior freqüência com seus Ministros,
traçando linha de ação política que busque benefí
cios para os sofridos trabalhadores e não sacrifícios
como os que se pretende impor. S.Exa., ao longo da
campanha eleitoral, prometeu a geração de 10 mi
lhões de novos empregos. Mas o que estamos vendo
é justamellte o contrário: uma prática sem qualquer
embasamento, na qual se elegem os assalariados
e os empregadores como grandes vilões. E eles são
nomeados os únicos respollsáveis pelo descalabro na
organização estatal.

A Previdência, diz o Ministro Amir Lando, tem
uma dívida de 12 bilhões e 300 milhões de reais com
cerca de 1 milhão e 800 mil aposentados e pensio
nistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.

Necessita, portanto, com urgência, de recursos finan
ceiros que tapem esse buraco.

Acontece que, se for mantida a decisão de au
mentar a alíquota de pagamento da folha das empre
sas, esse déficit será multiplicado, pois a onda de de
semprego e desarranjo na atividade econômica será
incontrolável.

É bom que se louve a providência imediata to
mada pelo Presidente da República, emitindo nota e
assegurando aos trabalhadores que não irá aplicar
mais uma punição a quem já atravessa a existência
com enormes dificuldades.

Mas é preciso que se faça mais. Que se garanta
também, a espoliados empregadores, que o Governo
irá buscar alternativas e procurar outros meios, a fim de
resolver o problema de sua dívida com aposentados e
pensionistas do INSS, sem aumentar a já insuportável
carga tributária.

O Governo Federal, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, está namorando o perigo, apertando sem
pre mais uma linha da rosca que impõe dissabores e
desesperança à Nação brasileira, sem atentar para o
volume de insatisfação que cresce de Norte a Sul.

E só nos resta torcer para que o Presidente Lula
consiga orientarde maneira positiva seus colaborado
res mais diretos, apontando-lhes outra direção, para
que não busquem apenas retirar recursos financeiros
de quem não dispõe de mais nadanas suas reservas,
evitando confronto social de graves proporçôes e que
só trará prejuízos e ruína.

Muito obrigado.
O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por vá
rias vezes assomei a tribuna para criticar determinadas
posiçôes do Governo Federal, de modo que hoje eu
não poderia deixar de registrar um ponto positivo.

Há duas semanas, o Prefeito de minha cidade,
Sérgio Vidigal, e eu estivemos no BNDES para reivin
dicar recursos, onde fomos recebidos pelo Presidente
Carlos Lessa. TIve oportunidade de conhecer alguém
que há muito ouvia falar, um economista com mestrado
e doutorado em Filosofia e Ciências Humanas, ex-Rei
tor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Fomos pedir ajuda para implementar o 2º PMAT,
programa que visa à modernização da máquina admi
nistrativa e, no nosso Município, foi responsável por um
aumento de mais de 20% naarrecadação.Também so
licitamos recursos para o PMI, Projetos Multissetoriais
Integrados. O Presidente se prontificou a abrir todas
as portas do BNDES·paranos atender.

Não bastasse isso, o grande economista nos deu
uma aula sobre políticas sociais, apontando projetos
que uma Prefeitura pode desenvolver com poucos re-
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cursos, muita criatividade e participação popular. Os
programas são destinados a recém-nascidos. jovens
e pessoas da terceira idade.

Foi uma agradável surpresa a conversa de mais
de uma hora que tivemos com o Prol. Lessa. Ao final,
eu estava tão impressionado que tomei a liberdade de
perguntar-lhe sobre um artigo que eu havia recebido
do Presidente de Honra do meu partido, homem que
muito admiro, o engenheiro Leonel Brizola, sobre o per
dão de uma dívida de 190 milhões da empresa AES.
O Presidente Lessa nos explicou com transparência
o processo de financiamento, que havia sido discutido
durante 11 meses e aprovado em todas as instâncias
do BNDES. Fiquei convencido de que a reportagem
publicada em 30 de dezembro pela Folha de S.Paulo
decorreu de uma interpretação errônea do jornalista
responsável pela matéria.

No dia seguinte foi feita a correção do engano.
Nosso Presidente Leonel Brizola, com muita razão,
após acreditar que o BNDES havia perdoado 190 mi
lhões de reais de uma dívida, não poderia ter toma
do outra atitude que não denunciar. Mas foi tudo um
grande mal-entendido.

Peço a estes 2 grandes estadistas - o grande Le
onel Brizola e o economista Carlos Lessa, responsável
pela gerência de 19 bilhões de reais deste País - que
compreendam a confusão havida. Espero que o escla
recimento do fato acabe com o processo ajuizado.

O Presidente Carlos Lessa continua tocando mui
to bem o BNDES, e o querido Presidente de Honra do
meu partido é um dos maiores estadistas deste País.
Eles precisam voltar a conversar, para esclarecer esse
entrevero, em prol do nosso Brasil.

Presidente Lessa, um abraço. Em nome do povo
do meu Município, agradeço-lhe o apoio.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. EVILÁSIO (PSB-SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - SI'. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho à tribuna desta Casa carregando na alma
a tristeza, a preocupação, a insatisfação e a frustração
do povo brasileiro, do cidadão e da cidadã que sonhou
um País promissor, que passou 20 anos esperando o
fortalecimento das instituições democráticas. Ao con
trário, o agravamento da desigualdade econômica e
da exclusão social contribuiu para que o quadro se
mantivesse grave.

Assistimos perplexos ao desmonte do sistema
educacional e de saúde, às filas de desempregados
implorando uma oportunidade para alimentar seus fi
lhos, os doentes esperando horas nos hospitais públi
cos, às mães que precisam trabalhar e não encontram
vagas nas creches, aos jovens desesperançados se

anulando nas drogas, ao aumento da violência, enfim,
problemas sociais graves que parecem insolúveis.

Vinte anos sonhando um país justo, com opor
tunidades para todos. E sem medo de ser feliz, como
bem disse o poeta Carlito Maia. Entregaram o País nas
mãos de um legítimo representante das classes po
pulares: Luiz Inácio Lula da Silva. Entregaram o País,
seus sonhos e esperanças. Entregaram-se de corpo e
alma, acreditando, confiando que este País mudasse
seu rumo, sua história, que se desenvolvesse, cres
cesse e tirasse seu povo da miséria, da humilhação,
do sofrimento e da dor.

Estou muito preocupado, Sr. Presidente, com a
falta de novos investimentos, com a estagnação da
economia, com os salários, que não aumentam, ao
contrário do preço dos alimentos e gêneros de primei
ra necessidade, com a falta de empregos. Não basta
o Presidente Lula reiterar que a política econômica é
suae que o Ministro Palocci continuará contando com
sua confiança. É preciso sair do imobilismo, das dis
cussões estéreis e das intrigas palacianas e colocar
a mão na massa.

Como Deputado de São Paulo, não posso e não
devo me omitir. É um dever de consciência! Não posso
e não devo jogar a minha biografia no lixo, pois tenho
compromisso com a história do meu País.

Sr. Presidente, vivemos uma crise. Esta Casa tem
o dever, a obrigação de defender o processo democrá
tico. E defender o processo democrático é evitar que o
País se degrade e o povo perca definitivamente a es
perança e a confiança no Governo e nas instituições.

Precisamos ser coerentes com o juramento que
fizemos ao ingressar nesta Casa legislativa, quando
nos dispomos a defender os direitos do nosso povo.
Sabemos bem o que a sociedade quer de nós: coerên
cia, isto é, parecer o que somos, dizer o que pensamos,
agir conforme nossa verdadeira natureza, coerência
que expressa inteireza e inspira segurança, compro
misso com um padrão ético compatível com nossa
instituição. Ou fazemos o que o povo urgentemente
espera de nós ou estaremos fadados ao descrédito e
ao desmantelamento das nossas instituições.

Precisamos reafirmar em nossas ações o en
tendimento de que um projeto coletivo é consolidado
cotidianamente, com as contradições inerentes às re
lações sociais do sistema capitalista e com a busca
de alternativas de enfrentamento, para que possamos
construir coletivamente a esfera pública, dando visi
bilidade às demandas da coletividade e exigindo que
elas pautem as decisões políticas sobre os fumos da
sociedade. A sociedade clama por um País justo, de
cente, com um Governo sem retóricas evasivas, com
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ações conseqüentes, sem conluios com o obscuran
tismo, a mediocridade e o maquiavélico cinismo dos
locupletadores do poder.

Que Deus ilumine o Brasil!
O SR. SERGIO CAIADO (PP-GO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna falar de um assunto
que me preocupa: a agricultura. Os primeiros dados
indicam que a grande safra brasileira de soja. não vai
ocorrer. Nós, brasileiros, devemos provar este ano o
amargor que os norte-americanos vêm sentindo há 6
anos. Brasil e Estados Unidos, os dois líderes mundiais
na produção de soja, vão ter quebra de safra de até 22
milhões de toneladas este ano, o que representa 11 %
do consumo mundiaLprevisto para o período. Esse vo
lume é mais do que os 21 milhões de toneladas que
a China importa.

Infelizmente, Sr. Presidente, é este o cenário do
mercado mundial de alimentos. Os preços da soja atin
gem os maiores patamares dos últimos 16 anos e são
bem superiores aos negociados no mercado futuro.
Apesar de estar em plena safra e com grande oferta
de produto, o Brasil é o principal prejudicado.

A demanda mundial por soja é forte. A mesma
China que forçou a elevação nos preços do produto
provocou reajuste de até 200% nos preços dos fretes
marítimos em um ano. A soja brasileira, mais distante
do mercado chinês db que a norte-americana, vale 3
dólares a menos.por saca.Vale dizer que essa defa
sagem de preços não se deve, no entanto, somente
aos fretes marítimos, mas ao "apagão logístico" que o
País vive nos últimos anos.

O dadoconcreto é que a produção da soja brasi
leira estáem localização distante, o transporte é pre
cário, .dependente de rodovias, e o escoamento dos
portos é incerto, o que força os importadores a pagar
mais pelo produto dos Estados Unidos. Só em Goiás
estima"se um prejuízo de5%> da prqdução, que ficam
comprometidos com o custo dofrete, dada a má con
servação das rodqviasfederais (dados da FAEG).

Quando a soja é. negociada.no mercado inter
nacional, tem como referênciaos preços da Bolsa de
Chicago. Os preços pagos pelos importadores podem
ficar acima ou abaixo dos de Chicago, dependendo
dias condições de entrega desse .produto.

O Brasil, neste momento, recebe preços inferio
res aosde Chicago - um castigo pela ineficiência da
infra-estrutura nas exportações do País.

Para se ter idéia, essa semana a soja para maio
foi negociada na Bolsa de Chicago a 1.055,75 centavos
de dólar por bushel, mas os interessados em importar
produto brasileiro só pagavam 935,75 centavos. Já a

soja norte-americana era comercializada a 1.056,10
centavos.

A notícia ruim é que o Brasil interrompe este ano
um longo período de safras recordes do produto. As
estimativas mais otimistas, feitaspelo USDA-Depar
tamento de Agricultura dos Estados Unidos, indicavam
uma safra de 61 milhões de toneladas. Infelizmente,
o excesso de chuvas no Centro-Oeste, seca forte na
região Sul e a ocorrência de ferrugem asiática em todo
oPaís, no entanto, vão derrubar a safra brasileira para
51,5 milhões de toneladas, conforme as estimativas
mais pessimistas, feitas pela CNA (Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil). Se confirmados, es
ses dados vão indicar uma quebra de pelo menos 9
milhões de toneladas no País.

Já os EUA vêm patinando há 6 anos e sempre
colhendo uma safra bem menor do que a prevista.
No período, a produção dos· norte-americanos ficou
33 milhões de toneladas abaixo da prevista. Somen
te este ano, a quebra da safra foi de 13 milhões de
toneladas.

A oferta mundial de soja, prevista para 212 mi
lhões de toneladas no início desta safra 2003/4, ficará
abaixo dos 190 milhões, na avaliação de especialis
tas. Não há dúvida, Sr. Presidente, deque essa queda
coloca em perigo o abastecimento mundial, já que os
estoques recuam para apenas 15% do consumo, esti
mado em 200 milhões de toneladas pelo USDA.

O problema maior é que a queda de oferta de
produto brasileiro desvia a atenção do mercado para
setembro, quando deverá ser colhida a safra 2004/5
dos norte-americanos. Mais um ano de quebra nos
EUA fará os preços explodir. Essa explosão, no en
tanto, temurn limite e. esbarra no potencial de compra
dos consumidores.

Concluo, afirmando que o Brasil, que vinha sus
tentando a produtividade média mundial por hectare
- porque passou a produzirbem ma~ssoja por hec
tare do ql.le os norte-americanos-, mesmo com um
aumentode.15%na.área plantada este ano, poderá
produzir uma safra menor ou próxima dias 52,4 milhões
de toneladas· do ano. passado. A produtividade mun
dialdeve recuar este ano para 36,6 sacas por hectare
- 9% menos do que em 2003.

As condições climátic~s vinham sendo tão favo
ráveis para.os produtores brasileiros nos últimos anos
que costumava-se dizer no campO: "Deus era brasileiro
e plantador soja".

Não há dúvida de que o "apagão logístico" pre
ocupa, mas ele será mascarado este ano devido à
quebra de safra. O País precisa urgentemente buscar
uma saída. para o Pacífico, onde estão os principais
mercados para os produtos brasileiros. O maior pre
judicado com todos esses gargalos de escoamento
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da safra é o produtor. As multinacionais se adaptam a
esses custos extras e os descontam do preço pago ao
produtor.Todo o ganho de produtividade que o País vem
conseguindo nos últimos anos acaba sendo eliminado
nesses custos extras, de acordo com o mercado.

Agradeço a atenção a mim dispensada pelos
nobres pares desta Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Marcelo
Guimarães Filho.

OSR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL-BA.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo Federal vai
iniciar campanha publicitária que tem como principal
objetivo tentar fazer com que a população não enxer
gue aquilo que todos nós brasileiros temos assistido
nos últimos 40 dias: o imobilismo e total falta de capa
cidade administrativa do Governo Lula.

O fato de o Governo utilizar a máquina administra
tiva valendo-se de recursos públicos para campanhas
publicitárias de autopromoção, por si só, já merece
nosso repúdio, principalmente quando se constata que
essa curiosa e inusitada empreitada custará aos cofres
púbicos a exorbitante soma de 8 milhões de reais.

Segundo noticiado pela imprensa, o publicitário
Duda Mendonça já vem se ocupando dos prepara
tivos para lançamento dessa campanha publicitária,
por meio da qual pretende o Governo petista desviar
a atenção da opinião pública das mazelas decorrentes
dos xingamentos públicos de determinados Ministros
e dos desabafos raivosos de outros, para acentuar as
viagens do Presidente Lula ao exterior e de seus dis
cursos meramente demagógicos proferidos em eventos
internos que tem participado nos últimos dias.

Essa notícia chega em boa hora para alguns dos
maiores grupos de mídia do País.

Somente no ano passado, Sr. Presidente, o Go
verno Lula gastou, com propagandas e campanhas
publicitárias utilizadas para veicular sua imagem pes
soal, o orçamento previsto para 3 anos.

E agora pretende consumir mais 8 milhões de
reais, recursos esses que seriam melhor aplicados
em áreas sociais de inegável carência, como o próprio
Fome Zero, criação, aliás, do mesmo Duda Mendonça
como extraordinária jogada de marketing político do
Governo petista recém-empossado à época.

Não se pode olvidar que nem tudo se resolve com
campanhas publicitárias, ao contrário do que pensam
setores de comunicação social do Governo, que têm
externado sua confiança no sucesso de tais campa
nhas para restabelecer a já desgastada imagem do
Presidente Lula.

Preocupado com a correta aplicação de recursos
públicos, estou formulando a essa Presidência reque
rimento de informações ao Ministro-Chefe da Secre
taria de Comunicação de Governo e Gestão Estraté
gica da Presidência da República para que apresente
a esta Casa os contratos firmados com as empresas
de comunicação encarregadas de veicular as campa
nhas publicitárias no ano passado, indicando o total
de recursos despendidos, bem como os critérios de
sua seleção.

Em matéria publicada na Folha de S.Pau[o de
ontem, Sr. Presidente, o jornalista Jân[o de Freitas
chama a atenção do leitor para o "espetaculo da em
bromação" resultante dessas campanhas, já que a
opinião pública, nestes casos, costuma demonstrar
indiferença aos apelos publicitários.

Neste particular, o Governo Lula tem sido pródigo
na produção de fatos que atingem negativamente sua
imagem, quer pela já comprovada incapacidade para
governar, quer pela constante produção de fatos que
se originaram no Palácio do Planalto e que o Governo
insiste em atribuí-los à Oposição, buscando eximir-se
da responsabilidade de apurá-los.

Este, pois, o registro que gostaria de consignar
nos Anais desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Alceu Collares.
O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a Nação vive um momento de angústia, de profunda
tristeza, de extraordinária frustração. As esperanças
que o Governo Lula semeou durante a campanha e
que explodiram numa das mais belas votações ao Pre
sidente do PT foram por água abaixo. E desta tribuna,
entre tantos Deputados e Senadores, foi o Deputado
Alceu Collares um dos primeiros a advertir de que o
caminho percorrido pelo Presidente Lula foi o mesmo
de Fernando de La Rúa, na Argentina, que foi enxo
tado do poder, e de Leonel Jospin, na França, que foi
rejeitado pelo povo. Foi também o mesmo caminho de
Lech Walessa, da Polônia, que saiu do estaleiro e voltou
para ele. Hoje, de bicicleta pelas ruas, ninguém sabe
quem ele é e o que fez na vida, porque todos deram
prosseguimento ao neoliberalismo.

A carta que li várias vezes desta tribuna, de 28
de fevereiro de 2003, assinada por Antonio "Malan" Pa
locci e Henrique "Fraga" Meirelles, é a prova da traição
que o Governo Lula iria fazer, e fez, no ano de 2003,
com a aprovação de projetos absolutamente inconse
qüentes, improcedentes e que atenderam tão-somen
te à preocupação do capital financeiro internacional
especulativo e nacional. Tanto é verdade que foi uma
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vergonha nacional. O Produto Interno Bruto negativo
depois estourou no peito do todo-poderoso José Dirceu.
O Primeiro-Ministro da República do Brasil foi atingido
no peito por uma bomba, sem dúvida alguma direcio"
nada conscientemente por Waldomiro Diniz.

E não me diga o Sr. José Dirceu que não sabia
quem era o Sr. Waldomiro, depois de 12 anos de ami
zade, de ter compartilhado moradia, de ter arrumado
a ele emprego no Rio de Janeiro, de tê-lo colocado
num dos cargos mais importantes. Ele estava ali para
cumprir uma missão no campo da imoralidade, da in
decência, da indignidade e da falta de t3tica. Foi isso
que, lamentavelmente, fez o Sr. José Dirceu. Só há
uma forma de salvar o Governo Lula, que está agoni
zante. O Governo Lula está em processo de agonia,
com o auxílio de aparelhos, sem dúvida alguma, na
UTI política da América Latina.

Lamentavelmente, essa extraordinária esperança
que tínhamos no Lula nos frustrou a todos, a exemplo
dessav~rgonhosasindicância que fizeram para ouvir
o Waldomiro. Ele foi responsabilizado por ter feito trá
fico de influência e cometer atos de corrupção no ano
de 2003, quando já estava no poder o Sr. Lula. Pois
muito bem, essa sindicância não ouviu o Primeiro
Ministro, o todo-poderoso Sr. José Dirceu. Devia ter
ouvido para saber de onde é que ele havia tirado o
Waldomiro, que não édo PT - não sei se é ou não é
-, mas exerc~u umadas mais relevantesfunções na
República brasileira. Como? Para cumprir uma tarefa
de corrupção conscientemente feita pelo Primeiro-Mi
nistro José Dirceu?

Se oLula quiser salvar a República brasileira tem
que afastar o Sr. José Dirceu, tem que requerer, em
caráter revogável, a sua demissão, até que a CPI, fun
cionando na sua plenitude, possa provar que ele é ino
cente, que se cometeram injustiças contra um homem
de bem, o que não acredito. Estou convencido que José
Dirceu sabia de tudo o que estava acontecendo.

O Governo Lula está naUTI,.está em processo
de agonia. Lamentavelmente,.parece que se deve co
gitar a constituição de uma frente de salvação nacio
nal, com a participação de lideranças empresariais,
de trabalhadores, das universidades; enfim, de todos
os segmentos, com a finalidade de tentar salvar o
Governo Lula. Caso contrário, ele vai nos levar para
o desespero.

Estamos assistindo em toda parte a um desenca
deamento de greves por servidores que durante 8 anos
nãotiveram nenhum reajuste salarial ou, quando tive
ram, receberam uma cusparada no rosto com 1%.

Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento
pedindo ao Lula que tenha sensibilidade, que tenha
consciência e que faça uma reflexão sobre este pen-

sarnento político: o poder castiga quem o detendo não
o exerce na plenitude. E Lula até hoje não exerceu o
poder. Exerceram por ele e de maneira corrupta, irres
ponsável, o que levou a Nação brasileira à agonia que
estamos vivendo.

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, quero dizer que o Presidente Lula
tem liderança e sensibilidade. Tenho a convicção de
que o nosso Governo marcará a História do Brasil para
as próximas gerações.

Escrevi de próprio punho. um pronunciamento e
quero lê-lo desta tribuna.Trata-se de um tema delicado.
Aliás, ele ainda está no rascunho. Peço um pouco de
paciência para que a Taquigrafia possa acompanhá
lo. Faço questão de ler este discurso, pois reconheço
tratar-se de uma questão bastante delicada.

Pretendo com este pronunciamento, Sr. Presi
dente, esclarecer algumas ratões que me levaram a
apresentar o Projeto de Lei nº21, de 2003,que retira
do Código Penal o art. 124.Nosso Código Penal, lei de
mais de 50 anos atrás, em 5 artigos trata da questão
do aborto..o art.124, que pretendemos retirar com o
referido projeto de lei, pune a mulher com prisão de 1
a 3 anos pela prática de aborto.

Cabe-nos ter em mentequeo aborto é sempre
uma tragédia, com enorme Seqüelas para qualquer
mulher, casal ou família que o pratique. Todo aborto é
destruição da vida humana e, como tal, um dano gra
víssimo e irreparável. Nunca é uma decisão tranqüila,
e nenhuma mulher que aborta o faz por prazer. Ao con
trário, sua decisão é sempre cercada de dor e culpa.

Exatamente por ter essa consciência, entendo
que, ao decidir interromperuma gravidez indesejada,
a mulher precisaantes de acolhimento, compreensão,
suporte e carinho, e não de algema e cadeia. A mu
lher já está sendo vitimada, sofrendo uma das piores
punições, ea obrigação do Estado éviabilizar um tra
tamento humano de saúde pública.

O Estado não podepretender, nesse caso, prati
car a violência institucional e repressiva determinando
o recolhimento da mulher à cela de um distrito policial,
principalmente se levarmos em consideração que o
Poder Público freqüentemente falha na implementação
de uma política de orientação sexual, planejamento
familiar e atenção integral à saúde da mulher.

No Brasil, muitas mulheres, principalmente as
mais pobres, após praticar o aborto são acometidas
de infecções e complicações secundárias. Temendo a
prisão, retardam o máximo a procura por socorro. Quan
do o fazem, inúmeras vezes fícam mutiladas, perdem
útero, trompas, ovários, e com isso a possibilidade de
procriar, ou até mesmo a própria vida.
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Além de anacrônico, e, na prática, de difícil exe
cução, para dizer o mínimo, tendo em vista que cerca
de 800 mil mulheres por ano são levadas a praticar o
aborto no País, o art. 124, que persiste no nosso Códi
go Penal, só conspira contra a saúde pública e agrava
ainda mais a mortalidade materna no Brasil, uma das
maiores do mundo.

Sr. Presidente, com essas justificativas, peço o
apoio aos nobres pares desta Casa de Leis para a
aprovação do PLnº 21, de 2003.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com extrema preocupação que venho
ao plenário manifestar-me a respeito da recente di
vulgação de dados do Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística (IBGE), que demonstram que apenas
4 em cada 10 brasileiros são atendidos por rede de
esgotamento sanitário. Segundo o levantamento do
IBGE, levado a público ontem, no Dia Mundial da Água,
101,9 milhões de brasileiros não têm acesso direto ao
esgoto canalizado.

Outro componente alarmante, no âmbito de in
formação, é que embora 98% dos Municípios tenham
rede de abastecimento de água, o percentual de ha
bitantes atendidos é de 76%, o que representa 40,6
milhões de brasileiros sem acesso à água encanada.
Esses dados, reunidos pelo IBGE, compõem um am
plo levantamento feito em todo País, com base esta
tística fixada no censo de 2000, que indica o nível de
acesso aos serviços de esgoto, água, coleta de lixo e
drenagem urbana - hoje, infelizmente, presentes em
apenas 47% das cidades brasileiras.

Meus nobres colegas de Parlamento são teste
munhas de que a pauta saneamento ocupa minhas
citações neste plenário, ao longo de meus 3 mandatos,
de forma permanente, em que procuro exercer minha
atividade parlamentar vinculando-me aos interesses de
minha região e do Estado do Rio de Janeiro, buscando
beneficiar os Municípios de pequeno e médio porte do
norte, noroeste e centro-norte fluminense, em conduta
que marca minha trajetória política.

Pela força desta concepção, vários são os Muni
cípios que integram minha base de atuação regional,
buscando representá-los com o máximo de rigor e
empenho possível, na obtenção de conquistas que se
reflitam em melhorias sociais e econômicas e contribu
am com o processo de recuperação e desenvolvimento
do interior do Estado do Rio de Janeiro.

Entendo, e assim tenho me comportado nes
te plenário, que o Governo do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, apesar de todas as limitações existen
tes no campo do Orçamento e do compromisso com

as contas públicas, não pode se esquivar de colocar
em execução os projetos previstos e com destinação
de recursos assegurada na área de saneamento, sob
risco de se imputar perdas inaceitáveis justamente
para aqueles Municípios de menor porte, que tanto
dependem da parceria com a União.

São esses Municípios que exigem de nós, Par
lamentares, esforço e desdobramento ímpar, em face
de suas carências e, em grande parte dos casos, da
ausência de recursos próprios suficientes para o desen
volvimento de seus projetos, por exemplo, nas áreas de
saúde, saneamento, educação e geração de renda.

Tenho, Sr. Presidente, feito de minha voz no
Congresso Nacional um instrumento de reivindicação
a serviço do interior fluminense, desempenhando meu
mandato com o intuito de contribuir para com o desen
volvimento regional, auxiliando Municípios de menor
porte, com baixa arrecadação, a manter parcerias com
o Governo Federal.

Sabemos que o Presidente Lula procura con
duzir com o máximo de espírito público seu mandato,
mas não podemos deixar de registrar que muito se
discute, hoje no Brasil, o quanto de recursos a União
assegurou para Municípios do Nordeste brasileiro, que
passam por este ou aquele problema de maior gravi
dade, como cheias ou longos períodos de estiagem,
e cujas verbas, na realidade, não chegaram a ser ma
terializadas, seja por culpa de complexa burocracia
da máquina administrativa, ou por sobreposição de
tarefas entre diferentes autoridades e colaboradores
da autarquia federal.

O que não observam no âmbito federal é que
padecem dos mesmos problemas os Municípios do
interior do Estado do Rio de Janeiro, que apresentam
grandes contrastes sociais, com intensas demandas
que exigem respeito das autoridades públicas, e um
comprometimento claro de que as ações necessárias,
para correção das distorções exigentes, serão imple
mentadas com celeridade.

Esperamos que os dados compilados pelo IBGE
sirvam de orientação ao Governo Federal para"que
este possa conduzir com maior dinâmica a liberação
das dezenas de projetos emperrados no Governo Fe
deral, que podem levar melhorias na qualidade de vida
para centenas de milhares de cidadãos fluminenses,
como igualmente a milhões de brasileiros, em todo o
País, na área de saneamento e infra-estrutura, prio
ritariamente.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, registro o pesadelo
que se abate sobre a classe produtora do Mato Gros-
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so do Sul, tendo em vista a queda da safra agrícola
naquele Estado e na região oeste do Paraná. Havia
uma enorme expectativa com relação à safra; vende
ram-nainclusive com antecipação. Hoje o preço dos
produtos está muito além do da venda e há dívidas
enormes com instituições oficiais e empresas vende
doras de insumo.

Cobramos do Ministério do Desenvolvimento
Agrário e do próprio Governo ação que façam com
que o pesadelo eo descalabro não tomem conta de
meu Estado. Várias Prefeituras já decretaram estado
de calamidade pública. Que possa ser encetada uma
saída, para que a classe produtora volte a contribuir
com a bala.nça comercial de nosso País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a banca
da federal de Mato Grosso do Sul tem-se notabilizado
pela forma coesa como age em prol do Estado. Quem
ganha é a população sul-mato-grossense, que muitas
vezes vê a omissão de algumas autoridades públicas
ser compensada ou denunciada·por nossa aguerrida
atuação no Congresso Nacional. Pois hoje, infelizmen
te, devo diZer, trago uma nova demanda que exigirá
a união da bancada para compensar a inércia de um
administrador municipal.

A situação é calamitosa: a estiagem que assola
todo o Mato Grossodo Sul provoca perdas na cultura
da soja de até 60% da produção. Segundo o IBGE, já
não há como evitar uma perda global de 1 milhão de
toneladas de soja, das 5 milhões previstas para serem
colhidas. Essa quebra reflete, em termos de realização
de vendas pela cotação da saca do grão, em prejuízos
que alcançam R$750 milhões.

Esse.s números expressivos comprometem a
economia nacional, esfera em que a perda pode ultra
passar os 1.1 %, já que a projeçãode produção da soja,
segundo a CaNAB de 60 milhões de toneladas,·· não
será atingida, pois somente .emMato Grosso do Sul,
um dos 3 maiores produtores nacionais, nada menos
do que 40% da áreaplantada sofre com a estiagem.

No âmbito estadual, a arrecadação de ICMS
sofrerá um forte abalo, afetando as Prefeituras, que
terão seu repasse percentual nominalmente reduzido.
A questão é crucial, uma vez que Estado e Municípios
têm uma relação de profunda dependência do agro
negócio, que rnovimenta, por exemplo, o comércio de
insumos, combustíveisediliersos serviços. O Governo
estadual reage, planejando o ajuste nos gastos com
a máquinapública.

Para não pensarmos que os produtores estão
sendo alarmistas, basta vermos que, em Mato Grosso
do Sul, tão somente 1,5% da área de soja desta safra
está cobertapor seguro; ou seja, dos R$750 milhões de
prejuízo, irrisórios R$l1 milhões serão reembolsados.

O restante será arcado diretamente pelos produtores
rurais, já que cerca de 40% da safra foi comercializada
no mercado futuro.

Se a situação geral é grave, os problemas que
enfrentam Município por Município é deveras preo
cupante.

Diversos Prefeitos são ágeis para evitar que
seus Municípios padeçam, decretando o estado de
emergência. É o caso de Laguna Carapã e de Ponta
Porã, que terão perdas de 60% na soja, e de Amam
bai, Maracaju, Rio Brilhante eCaarapó, esse último
com perda de 70%.

Em Dourados, mesmo a quebra na agricultura
beirando os 60%, o Prefeito municipal não age com a
mesma destreza de seus colegas, ignorando o apelo
dos produtores rurais e todas as evidências que es
palham efeitos nocivos por todas a sociedade doura
dense. Vejam: em Dourados, as perdas chegam a 275
mil toneladas de soja. Com isso, o Município suporta
30% do prejuízo total do Estado.

Os produtores mobiliZam-se por intermédio de
suas entidadesrepresentativas e, com o apoio da Câ
mara Municipal, tentam sensibilizar o Prefeito para que
imediatamentectecrete o estado de emergência. Sabe
mos quea situação exige uma agilidade que não lhe
é peculiar, mas sua assinatura é imprescindível para
salvar o Município da iminente catástrofe, com a re
dução do giro financeiróem cerca de R$220 milhões,
quase o dobro do orçamento municipal.

Esse decreto é o amparo de que o agronegó
cio precisa para a renegociação de dívidas de finan
ciamento, de m.odo que tenha fôlego para continuar
gerando receita para t090s, Essa compreensão tem
guarida no Banco do Brasil, nas diversas empresas
credoras e na sapiência de tantos outros Prefeitos,
menos no indolente a.lcaide douradense, que calma
mente pretende espera.r até .o fim desta semana para
tomar sua decis~o acerca da decretação ou não do
estado de emergência, pedida há duas semanas pela
Câmara Municipal.

Neste ato,conclamo a Bancada Federal de Mato
Grosso do Sul a estender a mão aos douradenses,
pelos meios institucionais, regimentais e políticos dos
quais dispomos, para legitirnamente pressionarmos o
Prefeito. de Dourados, a fim de evitar que sua conduta
morosa implique o acúmulo de prejuízos para o Muni
cípio, o Estado e o País,

Sr. Presidente, alguns meses são marcantes
para a história de Mato Grosso do Sul. Um deles é
março, mês em que floresceram, para0 progresso
do Estado, 2 do.s nossos mais pujantes Municípios. É
por isso que este período para nós tem um significa
do todo especial.
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Na fronteira sul do Estado, onde se encontrava
a gleba Cabeceira do Bugre, desbravada por Vitori
no Gomes, Eugênio Tenzo aportou já com o espírito
visionário de constituir um povoado, o que logo se
mostrou viável, por ser o desbravamento de uma rica
e fértil terra. O objetivo foi alcançado, e com grande
êxito, pois ali se formou uma das melhores represen
tações do espírito sul-mato-grossense: o Município de
Antônio João.

Do outro lado está Guia Lopes da Laguna, cidade
nascida a partir do povoado ali instalado pelo pioneiro
Guia Lopes, filho do famoso herói da Guerra do Pa
raguai José Francisco Lopes. Forjado no espelho do
heroísmo de bravos brasileiros, o Município cresceu
às margens da rodovia que leva à fronteira, como um
verdadeiro monumento ao brio sul-mato-grossense.

Esses Municípios invariavelmente contribuem
de forma decisiva para o progresso do Estado, com
sua pujante economia, baseada na produção primária,
sem perderem de vista o fomento às condições dignas
de sua gente do campo ou da cidade, cada vez mais
amparada por sensíveis avanços na área social.

É por isso que me sinto honrado ao prestar esta
homenagem, uma vez que tivemos a sorte de poder
contribuir com o incremento da qualidade de vida dos
habitantes dessas cidades quando estivemos à frente
da Secretaria de Estado de Saúde por quase 2 anos.
Unidades de saúde pública, equipamentos, veículos,
farmácia básica, repasses financeiros, construção e
ampliação de hospitais são conquistas dos munícipes
de Antônio João e Guia Lopes da Laguna que jamais
haverão de ser retiradas.

Nossas palavras não são suficientes para ex
pressar o carinho que nutrimos por essa gente, que
tem em comum o fato de serem hospitaleiros e traba
lhadores.

Parabéns, Antônio João e Guia Lopes da Laguna.
Parabéns a seus povos, que constroem o progresso
com paz e harmonia. Que assim continuem, genero
sos, numa escalada firme e incessante rumo a uma
vida melhor para seus filhos e para todos os que ali
fazem sua morada, seu reduto.

Agradeço a todos atenção.
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fiz
questão de me deslocar até este plenário no início do
Pequeno Expediente para ouvir de perto os pronun
ciamentos dos nobres colegas desta Casa. É evidente
que parte deles tratou de fazer críticas, que são nor
mais por parte da Oposição, e questionamentos ao
Governo do Presidente Lula.

Verifiquei que ainda insistem em retomar todo
um movimento para instalação de CPI, quando muitos

Deputados que se pronunciaram tiveram no passado
conduta totalmente diferente. Chegamos a momentos
na Câmara dos Deputados de haver uma lista com 27
CPls a serem criadas, como da Pasta Rosa, do Banco
FonteCindam, do Banco Marka e de outros escândalos
que vão contra os interesses do povo brasileiro, e tudo
era travado. Também não eram apuradas as denúncias
por parte do próprio Governo, da Polícia Federal.

Mas isso faz parte da história. O que me inco
moda é que parece que o Governo Lula não existiu
no ano passado. Muitos querem fazer parecer que o
Governo Lula começou agora, depois que eclodiu de
núncia contra um funcionário que cometeu um crime.
Não estamos negando que ele cometeu um crime. Mas
já foi apurado da maneira que precisava ser, e esse
funcionário, evidentemente, será punido.

Mas onde está a consideração pelo que fizemos
ano passado? Este Congresso trabalhou 3 vezes mais
do que se trabalha normalmente. Demos conta de fazer
reformas importantíssimas em discussão permanente
com o Governo Lula. O Brasil alcançou a credibilidade
pelo trabalho, pelo comportamento e pelos acertos do
Presidente Lula. Evidentemente, temos que falar aqui
dessa credibilidade. O País estava sob escombros e
agora caminha bem. Tenho convicção disso.

A Oposição, composta de pessoas que respei
to por serem antigas na vida pública do País, levanta
um festival de críticas para dizer que o Governo Lula
acabou. Não acabou, Sr. Presidente. O Governo do
Presidente Lula tem muito a fazer pelo Brasil. Nosso
Governo baixou o dólar, estabilizou a economia e pre
para o País para um desenvolvimento vigoroso, com
consciência do que está fazendo, sem milagres, sem
hipocrisia. Essa é a realidade.

Na última semana, o Presidente Lula anunciou
em Belo Horizonte que existem 100 bilhões de reais
para emprestar aos empresários brasileiros. Gostaria
que os empresários provassem que não tem; queria
que os nobres colegas Deputados provassem que não
tem. Estamos esperando que surjam projetos compe
tentes por parte do empresariado nacional.

O Governo do Presidente Lula tem falhas, o que
é próprio do ser humano, assim como os Ministros e
todos os funcionários da República que trabalham há
anos. Não negamos esse fato e jamais pretenderíamos
ser isentos de eventuais falhas e faltas na condução
de um País gigante como o nosso.

Mas o que se tenta fazer na tribuna desta Casa
é desmerecer, desqualificar o conjunto de ações cons
cientes deste Governo, eleito pela maioria de votos na
história da Nação e perante as democracias do mundo.
Dizer que este Governo está perdido, não está fazen
do nada por causa de um funcionário da República,
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Waldomiro Diniz, é tolice. O povo brasileiro sabe que
isso não é verdade.

Então, estamos aqui para dizer que o Governo
Lula continua dando certo - e não queremos fazer
milagres. O Presidente da República é muito realista.
A Oposição não pode ter a tola postura de achar que
com hipocrisia vai fazer oposição fácil, porque o povo
brasileiro tem memária terrível dos últimos anos e está
vendo as coisas acontecerem.

Companheiro Presidente Lula, vamos usar os
100 bilhões de reais emprestados pelo BNDES para
gerar emprego e renda. Aqueles que estão criticando o
Governo deveriam organizar o empresariado brasileiro
para alocar esses recursos e fazer o Brasil crescer.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. João Magno,
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Manato, § 2 Q do art. 18 do Regi
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE. (Manato) - Concedo a pa
lavra ao Sr. Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desejo trazer ao conhecimento desta
Casa o documento intitulado "Carta 20 de janeiro",
de autoria da Associação das Guardas Municipais do
Estado de São Paulo - AGMESP em conjunto com a
União Nacional dos Guardas Civis Municipais do Bra
sil-UNGCM.

Elaborado em face da aprovação da Lei nº 10.826,
de 2003 - o Estatuto do Desarmamento -, o mani
festo traz à reflexão importantes matizes relativos ao
palpitante tema da segurança pública.

A nova lei atinge diretamente os corpos de guarda
municipal, especialmente nas cidades com menos de
50 mil habitantes, uma vez que foram criadas várias
categorias de guardas municipais, algumas apostas em
nível inferior a empresas de segurança privada.

Somente em São Paulo, estima-se que 65% das
guardas municipais deverão passar pelo desarmamento.
Considerando que apenas 18% dos Municípios pau
listas têm população superiora 50 mil pessoas, ape
nas 115 dos 645 Municípios manterão suas guardas
trabalhando armadas.

Em sendo assim, como garantir a segurança de
cada cidadão brasileiro? Como se poderá exigir que
uma autoridade pública, para esse fim constituída,
enfrente criminosos vis munida apenas de coragem?
Quer-nos parecer que se exige de simples mortais
que se desincurribam de missão similar a um dos 12
trabalhos de Hércules!

Uma guarda municipal é instruída, equipada, ar
mada, treinada, aperfeiçoada e remunerada por uma
Prefeitura Municipal, cumprindo a franca e equilibrada
tendência de municipalização dos serviços.

Há de se lembrar que sua postura cooperativa
quanto à segurança pública, aliada ao fato de que em
muitas cidades o efetivo ultrapassa em muito o da
Polícia do Estado, vem obtendo resultados surpreen
dentes, tendo em vista o atendimento das demandas
com mais agilidade e eficiência.

É cristalina a conexão entre o uso de armas
pelas guardas municipais e a redução dos índices
de criminalidade. Da mesma sorte, salta aos olhos o
propósito· comum do Estatuto do Desarmamento, de
um lado,e das guardas municipais de todo o Brasil,
de outro, de promover a ordem pública e a tranqüili
dade do cidadão.

Impõe-se, portanto, a promoção de alterações
na Lei nº 10.826/03 quanto ao desarmamento das
guardas municipais e à impossibilidade de criação de
novas unidades armadas, sob pena de comprometer
se irremediavelmente a estabilidade político-social não
apenas municipal, mas de toda a Nação.

Nesse sentido, apresentei, no mesmo 20 de ja
neiro de 2004, o Projeto de Lei nº 2.857, propondo a
alteração do Estatuto do Desarmamento, "autorizando
o porte de armà de fogo aos integrantes das guardas
municipais". A proposição encontra-se na Comissão
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organiza
do, Violência e N~rcotráfico,aguardando apreciação,
desde 28 de janeiro.

A constituição de guardas municipais encontra-se
prevista na Carta Magna, .ao lado das demais forças de
promoção da segurança pública. É lamentável, pois,
que se permita a desfiguração daquela iniciativa, que,
por mais próximado cidadão, pode conhecê-lo de modo
efetivo e protegê-lo de forma personaHzada.

Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é com muita alegria que venho a esta tribuna
anunciar prêmio recebido pelo Prefeito do Município
de Grossos, Estado Rio Grande do Norte, o compa
nheiroJoão Dehon, do Partido dos Trabalhadores.
João Dehon foi o segundo colocado no prêmio Prefei
to Empreendedor Mário Covas - 2003, instituído há 3
anos pelo SEBRAE.

O objetivo desse prêmio é escolher, entre os Pre
feitos do Nordeste, aquele que melhor vem realizando,
com resultados concretos, ações de estímulo ao desen
volvimento de econômico e social mediante incentivo
aos micro e pequenos empreendedores locais.
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o projeto premiado da Prefeitura de Grossos é
denominado Inclusão da Mulher Grossense nas Ativida
des de Trabalho, Através do Incentivo às Cooperativas
e Associações. Trata-se de iniciativa que gera empre
go e renda para cerca de 100 mulheres que fazem o
beneficiamento da amêndoa da castanha.

Sr. Presidente, esse prêmio só vem confirmar
os resultados positivos da gestão do PT à frente do
Município de Grossos. Desde o início, a gestão petista
tem priorizado a geração de trabalho e renda para os
moradores do Município. Para se ter idéia, basta dizer
que há mais de um ano a Prefeitura implantou uma fá
brica de castanha no bairro dos Coqueiros, a qual está
a pleno vapor. A idéia é instalar uma segunda unidade
na comunidade de Areias Alvas, por meio de convênio
com o Governo do Estado dentro do Programa Desen
volvimento Solidário.

Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar o
Prefeito de Grossos pelo trabalho realizado e também
o SEBRAE por ter criado esse prêmio, que representa
um estímulo aos gestores públicos municipais, incen
tivando-os a investir em projetos de desenvolvimento
econômico e social, através da geração de trabalho e
renda, e proporcionando mais qualidade de vida para
a população local.

Passo agora, Sr. Presidente, a tratar de outro
assunto. Prefeitos de todo o País iniciaram ontem a
VII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. A
Marcha é uma demonstração de unidade dos Prefeitos
e Prefeitas e vem fortalecer o poder de organização
e mobilização de um movimento que busca soluções
para os rnais variados problemas que os Municípios
enfrentam.

No encerramento das atividades do primeiro dia
do encontro, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
acornpanhado de 13 Ministros de Estado, além de
vários Parlamentares federais, assinou algumas me
didas provisórias que beneficiarão os Municípios com
recursos para transporte escolar e para programas de
alfabetização de jovens e adultos.

Sr. Presidente, quero ressaltar 2 avanços fun
damentais atingidos por esse movimento perante o
Governo do Presidente Lula, avanços nunca antes
alcançados pelos gestores municipais em outras ad
ministrações: a abertura de permanente interlocução
com todas as esferas do Governo Federal e as con
quistas obtidas.

Como reconhecimento político da importância que
tem o Município para a Federação, o Governo Federal
criou o Comitê de Articulação Federativa, que se está
constituindo em canal permanente de diálogo dô nos
so Governo com os Prefeitos e Prefeitas, independen
temente de partidos. Com certeza, este é um marco
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na definição da nova política do Governo Federal em
relação aos Municípios brasileiros.

Estamos em momento ímpar na vida nacional,
em que se estabeleceu um novo relacionamento en
tre os entes federados, em especial entre Municípios
e União.

Quanto às conquistas alcançadas pelos Prefei
tos e Prefeitas, podemos citar, entre as principais, o
novo imposto sobre serviço, o ISS, os recursos para
o transporte escolar, a nova sistemática de distribui
ção dos recursos da CIDE, a integralidade do Imposto
Territorial Rural, o aumento do Fundo de Participação
dos Municípios, a regulamentação da Contribuição
para Custeio da Iluminação Pública e a nova lei do
salário-educação, segundo a qual os repasses serão
feitos diretamente aos Municípios.

A Marcha traz outras reivindicações nas áreas
tributária, de educação e de saúde. Essas com certeza
serão debatidas no diálogo que está sendo realizado
entre o Governo Federal e os Prefeitos e Prefeitas do
País.

Com isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
buscaremos soluções políticas e administrativas con
juntas para atender aos Municípios, dando cumpri
mento aos princípios da Constituição Federal. Esse
não é só um compromisso dos Prefeitos e Prefeitas,
rnas também, e permanentemente, do Presidente Lula.
Isso, ressalto novamente, nunca foi visto nos Gover
nos anteriores.

Chamo a atenção da Casa para o fato de que a
Marcha, além da sua importância política, tem papel
fundamental para o desenvolvimento de políticas pú
blicas eficazes nos Municípios. Para isso, até amanhã
serão promovidos seminários e conferências que abor
dam 19 temas de interesse das Prefeituras.

Esperamos que este seja um momento de dis
cussão comprometida e responsável e que, mediante
o intercâmbio de experiências municipais, encontre
mos saídas viáveis para o desenvolvimento dos Mu
nicípios brasileiros, o que, conseqüentemente, refletirá
em todo o País.

Muito obrigada.
A SRA. KELLY MORAES (PTB-RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, desejo homenagear duas empresas do
Município de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul: a Metalúrgica Mor e Confecções Simon Braun
Ltda. (PiU.)

Na data de ontem, em Brasília, essas empresas
foram agraciadas com o Prêmio Mérito Lojista, distinção
outorgada pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas - CNDL após a realização de pesquisa com
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26 federações estaduais, 1.200 câmaras de dirigentes
lojistas e seus milhares de associados.

A Metalúrgica Mor venceu no segmento cam
ping& lazer e Confecções Simon Braun Ltda. Pitt no
moda jovem.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é com
muito orgulho, portanto, que parabenizo os funcioná
rios e· as diretorias das empresas agraciadas, fortes
representantes da indústria santa-Cruzense no con
texto nacional.

Eram estas minhas palavras, Sr. Presidente.
Solicito que V.Exª. determine a divulgação deste

pronunciamento no·programa A Voz do Brasil e nos
órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigada.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, neste momento, apesarde todas as dificuldades,
quando insistimos na necessidade de o Brasil voltar a
crescer, há umsinal positivo, o que, para mim, signifi
ca gerar empregos.

Informações do Cadastro Geral de Emprega
dos e Desempregados - CAGED e dados da última
pesquisa do IHGE sobre o desempenho da indústria
apontam para.o início de um período.de crescimento
sustentável no País. O nível de emprego formal em fe
vereiro apresentou melhor resultado comparativamente
ao mesmo. mês de 1992, tendo sido criados 139 mil
novos postos de trabalho. No primeiro bimestre, o nú
mero acumulado de novas va.gas atingiu 239,1 mil, o
maior para o períôdo desde 1992.

A elevação do nível de emprego ocorreu pratica
mente em todos os Estados. São Paulo, por exemplo,
teve a .maior oferta, 53 mil, seguido pelo Rio Grande
do Sul. com 17 mil, e por Minas Gerais com 16.500
novos empregos.

Os dados do CAGED também indicam que a
expansão do emprego tem se intensificadono interior
dos Estados, principalmente nas atividades ligadas
ao agronegócio. Nas principais regiões metropolitanas
houve a criação de 38 mil novas vagas, enquanto nos
demais Municípios não pertencentes a essas áreas
urbanas registrou-se a abertura de?1 mil novos em
pregos no período.

A última pesquisa mostra que, em janeiro de
2004, o emprego.na indústria cresceu 0,2% em com
paração a dezembro de 2003, invertendo uma que
dia de 0,6%. O indicador da folha de pagamento real
revela, em janeiro de 2004, si9llificativo aumento. No
confronto entre janeiro de 2004 e janeiro de 2003, o
crescimento foi de 7,7% para o total da indústria, com
perfil genen:t1izado, atingindo a maioria dos segmentos
e locais pesquisados. Entre os 18 ramos pesquisados,

13 apresentam crescimento nessa comparação de ja
neiro 2004 a janeiro 2003.

Outro indicador da vitalidade econômica regis
trada em janeiro foi o aumento das vendas do comér
cio varejista. Depois de 12 meses seguidos de queda
nas vendas até novembro do ano passado, o comércio
varejista registrou, em janeiro deste ano, crescimento
de 6,09% em relação a janeiro de 2003.

Em dezembro, Sr. Presidente, as vendas haviam
aumentado 3,21%. O resultado, segundo o IBGE, é o
melhor desde janeiro de 2000, quando teve início a
Pesquisa Mensal de Comércio, e foi influenciado pelas
expectativas mais otimistas do cenário econômico em
relação ao ano passado.

O segmento de móveis e eletrodomésticos foi
o que registrou maior crescimento, com taxa de 19%,
estimulado pela melhoria nas condições de crédito. Das
27 Unidades daFederação, 21 registraram crescimento
nas vendas do comércio varejista. As maiores altas, Sr.
Presidente, ocorreram em Roraima, 33%; Mato Grosso,
23%; Tocantins, 22%; Rondônia, 19%; Espírito Santo,
14%; Santa Catarina, 13%; Amazonas, 13%.

Os resultadospositivos de São Paulo, 6%, Rio de
Janeiro, 7%, e Minas Gerais, 7%, foram determinan
tes para o avanço do varejo no mês,.devido à grande
concentração do setor nessas regiões.

Sr. Presidente, Srs. D.eputados, esses dados
mostram que efetivament~ estamosvoltandô a crescer.
Eles desmenterTl qualq4er visão pessimista. É por esse
motivo que os estou .inf()rmando a VExªs.

Para concluir, informo aVExªs. que, na última
segunda-feira, em São Bernardo, participei da inau
guração, pela Basf, da nova fábrica de tintas Suvinil e
fiquei muito feliz com acteclaração do Presidente da
empresa, de que acredita noBrasil ena região do ABe
para esse potencia.l de crescimento.

Com redução da jornada de trabalho, apoio à
pequena e microempres~e juros baixos, com o devi
do controle do Ministro Antonio Palocci, daremos um
grande salto de qualidade.

Muito obrigado:
O SR. COSTA.FERREIRA (PSC-MA. Pronun

cia o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, "120 milhões de brasileiros não têm aces
so a rede de esgoto". Este foi oprincipal destaque da
empresa ont13m, ao.reproduzir dados do Censo 2000,
divulgados pelo IBGE, sobre a Pesquisa Nacional de
Saneamento Básico.

Somados a outras feridas crônicas, como anal
fabetismo, baixa escolaridade, salários defasados,
déficit habitacional e outros, os dados demonstram a
problemática que o Governo Federal, Governadores
e Prefeitos têm de enfrentar.
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A falta de esgotamento sanitário dissemina efei
tos maléficos em todas as áreas, principalmente no
tocante à saúde pública e ao meio ambiente. Os pro
blemas na saúde das pessoas ocorrem de forma direta
ou através da contaminação de alimentos e da água.
O meio ambiente também sofre: fontes naturais de
água, os mares, o solo, plantas e os animais podem
sofrer contaminações cujos efeitos presenciamos com
freqüência.

Pesquisas mostram a agonia das fonte de água
doce em centros ou periferias urbanas, transformados
em esgotos pela recepção maciça de dejetos sanitá
rios e lixo, e o Rio Tietê, em São Paulo, é nosso maior
exemplo. A verdade, porém, é que praticamente todos
os rios que cortam as Capitais e grandes cidades do
País sofrem dramas semelhantes.

Essas condições tornam a solução mais difícil.
Exigem grandes somas apenas para remediar, e muito
mais para, a partir daí, implantar iniciativas que resol
vam o problema.

Há variedade de ambientes no Brasil que ditam
o modo da instalação residencial e exigem formas es
pecíficas de assistência sanitária, como populações ri
beirinhas e litorâneas, pequenos povoados e sertanejos
que residem distantes de centros urbanos e longe um
dos outros. Nesses casos, usam-se de forma eficiente
as fossas cépticas.

Mas, sem dúvida, o diagnóstico do IBGE deve
evoluir para gerar metas bem definidas que orientem
uma operação de larga escala para as cidades bra
sileiras.

Devemos dar urgência ao propósito de instalar
rede de esgoto nos níveis exigidos pela Organização
Mundial de Saúde. Ato concomitante, desprovido de
cunho eleitoreiro, somar as forças políticas e empre
sariais para dar contornos factíveis à difícil empreita
da. É um esforço hercúleo, sabemos, mas nada que o
nosso labor patriótico não consiga sanar.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dados levantados pelo IBGE mostram
que o agronegócio brasileiro obteve em 2003 superávit
de 25 bilhões de dólares na balança comercial. Porém,
pelos cálculos da CNA - Confederação Nacional da
Agricultura, o País poderia ter exportado 10 bilhões
de dólares amais não fossem as barreiras comerciais
impostas pelos países mais ricos.

Nossa participação no mercado mundial atual
mente é inferior a 1%. Isso graças à magnitude das
restrições tanto de ordem tarifária, quanto não-tarifária
e técnicas aos nossos produtos.

União Européia, Estados Unidos e Japão são
verdadeiros campeões quando se fala em restrições, o
que acaba criando um paradoxo, pois, afinal, eles são
ao mesmo tempo os mercados que mais interessam
aos produtores nacionais. Concentram, junto com o
Canadá, 60% de nossas exportações.

De acordo com dados do Ministério do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, as limitações
não se restringem as commodities agrícolas. Outros
produtos, como suco de laranja, açúcar, álcool etílico,
carne suína, bovina e de frango, couro, vegetais, frutas
e calçados, estão sendo imensamente prejudicados
pelas barreiras comercias.

As imposições em geral são tarifas altas, cotas
de importação ou restrições fitossanitárias que impe
dem a entrada de nossos produtos em determinados
países. Mas lamentavelmente esses não são os úni
cos problemas. As dificuldades internas também são
grandes, como, por exemplo, o Custo Brasil, a falta de
conhecimento sobre a burocracia do comércio inter
nacional, a desorganização da política tributária e as
péssimas condições das estradas brasileiras.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou apresen
tando projeto de decreto legislativo que dispõe sobre
a realização de plebiscito para criação do Estado de
Piratini. Se nenhuma outra razão houvesse para apre
sentá-lo, bastaria considerarmos as desigualdades
existentes entre as regiões e os Estados brasileiros.
Por isso, reputamos a proposta da mais alta relevân
cia para o País.

O Rio Grande do Sul passa por grave proble
ma: o desenvolvimento concentra-se apenas numa
pequena região, e a metade sul, berço da civilização
e da grandeza gaúcha, vive momentos de grande de
pressão econômica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL-MT. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na condição de representante de Mato
Grosso, Estado que mais cresce no País, campeão
brasileiro na produção de soja, algodão e pecuária,
ocupo esta tribuna para alertar o Governo Federal
sobre a necessidade de medidas urgentes para recu
perar a BR -163.

A rede viária de Mato Grosso caracteriza-se es
pecialmente pela presença de rodovias, criadas nas
décadas de 60, 70 e 80, visando à integração nacional,
como os casos da BR -163, Cuiabá - Santarém, e da
BR - 364, Cuiabá - Porto Velho e Cuiabá - Campo
Grande;
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A criação do MERCOSUL trouxe para o nosso
Estado a discussão sobre a necessidade de se mudar a
realidade dos transportes e quebrar a barreira da loca
lização geográfica dos Estados distantes dos grandes
centros consumidores nacionais e estrangeiros.

A situação dessa e de outras rodovias federais,
que já era precária, agravou-se ainda mais nos últimos
meses por causa do excesso de chuvas nas principais
regiões produtoras, em pleno período de escoamento
da safra agrícola.

O trecho mais atingido é o localizado entre os
Municípios de Sinope Lucas do Rio Verde e entre
Nova Mutum e a localidade de Posto Gil, na BR-163.
No primeiro trecho, a água da chuva levou parte da
rodovia, interrompendo o tráfego de ônibus, caminhões
e carros, comprometendo o abastecimento de pro
dutos essenciais. Centenas de caminhoneiros estão
há dias impedidos de seguir viagem, o que provoca
prejuízos de grande monta e a perda de mercadorias
perecíveis.

O Governo do Estado iniciou a recuperação
emergencial do trecho para devolver a trafegabilidade.
Mas uma solução definitiva depende do aporte urgente
de recursos federais.

Prefeitos, Vereadores e lideranças comunitárias
de Mato Grosso estão fazendo desesperado apelo aos
representantes do Estado nesta Casa. Apelo que es
tamos encaminhando ao Exmo. Sr. Ministro de Estado
dos Transportes.

O Governo de Mato Grosso faz gestões incisivas
no sentido de receber cerca de 11 milhões de reais que
foram aplicados em obras de recuperação de rodovias
federais no Estado no ano passado.

Enquanto aguarda o socorro do Governo Lula, a
quem compete construir e manter as rodovias federais,
o Governo Blairo Maggi vai intensificar a formalização
de consórcios rodoviários para recuperar parte da ma
Ilha viá.ria do Estado, principalmente os corredores de
escoamento da produção agrícola.

Com a recente aprovação .da Medida Provisória
nº 161, que institui a Contribuição de Intervenção no
Direito Econômico - CIDE, acreditamos que haverá
transferências· de recursos do Governo Federal para
os Estados, de acordo com a participação percentual
que cabe acadaUnidade da Federação. Dessa forma,
o Governo de Mato Grosso intensificará suas ações
em obras de infra-estrutura, principalmente na recu
peração e construção de rodovias.

Até agora, já foram formalizados 15 consórcios
comassociáções deprodutores rurais e outros 9 com
Prefeituras Municipais.

No total, •. entre consórcios e recursos exclusi
vos do Estado, foram asfaltados 509 quilômetros de
estradas estaduais, só noano passado, o primeiro do
Governo.

Para 2004, a previsão é asfaltar 800 quilômetros
de rodovias, por meio de consórcios. A meta do Gover
noEstadual é chegar ao final do mandato com 2.441
quilômetros de novas pavimentações, via consórcios.

Muito obrigada.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, volto a tratar mais uma vez do problema
da água, um dos grandes desafios do futuro.

Dispondo de uma das maiores reservas hídricas
do planeta, o Brasil tem uma iniludível responsabilidade
no plano mundial: preservar os seus ricos mananciais
e defendê-los estrategicamente, pois os expertos re
gistram, no âmbito da ONU, que mais de 2 bilhões de
habitantes da Terra poderão ficar sem acesso à água,
em quantidade e qualidade desejável para .sua sobre
vivência, por volta de 2050.

Apesar da enorme quantidade de água no pla
neta -13,6 bilhões de km2 -,97,2% referem-se aos
oceanos e 2,15% às calotas polares. Restam, então,
para os habitantes desta pobre Terraapenas 0,7% da
água existente, sendo que desse total 0,62% é água
subterrânea, que deve ser retirada do subsolo a custos
nem sempre baixos.

Não quero tomar tempo com estatísticas alarman
tes, mas o fato - ainda segundo relatórios da ONU - é
que cerca de 3 milhões de crianças morrem prematu
ramente por falta de acesso a água de boa qualidade e
de um ambiente saneado e centenas de rios têm seus
cursos comprometidos com obras hidráulicas. Várias
espécies. de peixes, mamíferos e pássaros, que vivem
em águas doces ou.delas dependem, estão ameaça
dos, na África, Ásia e América Latina.

O Brasil, felizmente, já tem uma política de águas
- a Lei nº 9.433, de 1997 - e conta com um arcabou
ço jurídico-institucional dos mais modernos do mun
do, inclusive uma Agência Nacional de Águas - ANA
desde final de 2000.

Mas alguns temas preocupam estudiosos e polí
ticos relativamente à política de água no País: a hidro
eletricidade e suas perspectivas de desenvolvimento e
sustentabilidade; a água e a indústria química, no meio
ambiente; a gestão dos recursos hídricos na siderur
gia; o conflito do uso. das águas de Furnas; a irrigação
no sertão do Nordeste e o uso das águas do Rio São
Francisco para geração elétrica.

A irrigação na Bacia do Rio São Francisco, in
troduzida pelo Governo Federal a partir de meados
de 1970, abriu, seguramente, novas perspectivas de
desenvolvimento socioeconômico no Nordeste e, na
atualidade, desperta interesse de grandes grupos de
investidores nacionais e internacionais no agronegócio.
Quero referir-me a um dos mais recentes: os produtores



12716 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2004

portugueses do vinho Dão, que criaram uma empresa
- a Dão Sul- para explorar o cultivo de castas de uvas
européias na região, associada ao grupo Raymundo
da Fonte, de Pernambuco, depois de terem prestado
consultoria ao Grupo Miolo, do Rio Grande do Sul,
que está também vitoriosamente instalado no Vale do
São Francisco. Contudo, o projeto de transposição de
águas do rio São Francisco para outros Estados do
Nordeste suscita controvérsias e ainda não está tec
nicamente formatado.

Em Pernambuco - e por diversas vezes já mani
festei essa preocupação ao Governador Jarbas Vas
concelos - temos rios muito importantes, como o Pa
jeú, Brígida, Moxotó, lpojuca, Ipanema, Una, Tapacu
rá, Capibaribe, Capibaribe-Mirim, Beberibe, os quais
precisam ter suas nascentes e cursos preservados,
para a manutenção do equilíbrio ecológico e da biodi
versidade na região.

Junto-me, Sr. Presidente, à preocupação dos
Srs. Bispos da Igreja Católica no Brasil neste ano de
dicado à água, fonte de vida, porque a Lei das Águas
tem um processo longo e difícil para ser implementa
da, processo que passa, necessariamente, pelo apoio
dos Prefeitos e dos Governadores, conscientizados de
que só uma ação conjunta poderá evitar a degradação
ambiental e o comprometimento do nosso patrimônio
hídrico.

Muito obrigado.
O SR. ANTONiO NOGUEIRA (PT-AP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, todo jornal impresso deve ter o compro
misso com a qualidade e a verdade das suas infor
mações. A recompensa vem do público e também de
instituições sérias, como a Confederação dos Dirigen
tes Lojistas.

Refiro-me ao prêmio recebido pelo Jornal do Dia,
do meu Estado. A cerimõnia, realizada ontem em um
hotel aqui da Capital, teve ares de Oscar - nesse caso,
é claro, da qualidade.

As diretoras do Jornal do Dia, Maria Inerine e
Lúcia Teresa, que vieram receber o prêmio, estão de
parabéns. São duas mulheres de garra, inteligentes e
batalhadoras e que merecem esse reconhecimento.

Sr. Presidente, caros colegas, não é fácil pro
duzir um jornal diário em uma cidade como Macapá,
onde ainda os baixos salários da população impedem
que todos tenham acesso à informação. E tenho cer
teza de que é com muito esforço que o Jornal do Dia
consegue, todos os anos, o feito de ser o mais lido do
Estado do Amapá.

Sr. Presidente, é uma satisfação para mim ver
uma produção amapaense, um jornal que vem lá da
Amazônia ser reconhecido na Capital do País.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, por mais de uma vez ocupei esta tri
buna para, debatendo questões referentes ao MERCO
SUL e à ALCA, defender a necessidade de o Brasil, por
intermédio de seu Ministério das Relações Exteriores,
esforçar-se ao máximo para que mercado que reúne os
países do Cone Sul deste continente se vá ampliando,
a eles se associando mais e mais países.

Anima-me ver agora que esse posicionamento,
que insisto ser o mais correto, vai se tornando reali
dade. O MERCOSUL tem como membros plenos a
Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Poste
riormente, a ele se associaram o Chile, a Bolívia e,
no ano passado, o Peru. Agora, em palestra realizada
nesta Casa, o Ministro Luiz Felipe Macedo Soares
nos informa que, ainda neste semestre, a Colômbia,
o Equador e a Venezuela se juntam ao ME~COSUL
também como associados.

Estamos indo, como se pode ver, a caminho daqui
lo que chamei de AMERCOSUL, a realização máxima
do MERCOSUL, reunindo num bloco comercial todos
os países do subcontinente sul-americano. É essa, sem
sombra de dúvida, a forma de o Brasil e seus vizinhos
conseguirem aumentar seu poder de fogo nas nego
ciações, que se anunciam ríspidas, para a formatação
da ALCA, já a partir do próximo ano.

Mas não só nessa área, Sr. Presidente. Os países
do continente, reunidos em bloco comercial, poderão
ampliar em muito sua ação negociai nesse campo difícil
e cheio de armadilhas que é o mercado internacional.
China, índia e África do Sul, entre outros, são merca
dos que se ampliam e se mostram capazes de bem
negociar com os países da América do Sul, que, assim
reunidos, têm mais, muito mais a oferecer e a lucrar.

Quero, portanto, cumprimentar o Itamaraty por
estar adotando correta política no caminho rumo à
plena unidade continental.

Muito obrigado.
A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de neste momento homenagear
aPolícia Militar do Distrito Federal, relembrando a sua
gloriosa história.

No ano de 1808, Napoleão Bonaparte retalhava
a Europa e nada o detinha. D. João VI, grande amigo
do sossego, vendo-se ameaçado, aventurou-se a cru
zar o Atlântico em busca de segurança e tranqüilidade
em nossa terra.

Foi assimque, por decreto de 13 de maio de 1809,
criou a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, pri
meiro nome da briosa corporação, composta de 218
homens distribuídos por 3 companhias. Em seu registro
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de nascimento aparece D. João Vi como pai e, linhas
abaixo, Napoleão Bonaparte como avô.

Em 22 de outubro de 1831, a Divisão Militar foi
transformada no Corpo de Guardas Municipais Per
manentes, que teve como primeirocomandante Fran
cisco Teobaldo Sanches Brandão. Em 1832 assumiu
o comando aquele que viria a ser o grande herói bra
sileiro, o Major Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido
no futuro como Duque de Caxias, Patrono do Exército
Brasileiro. Homem de espada e possuidor de excepcio
nal capacidade de organização, Caxias deu ao Corpo
uma feição policial-militar, que o tempo apenas apri
moraria ligeiramente.

Um dos grandes momentos da corporação ocor
reu em 6 de julho de 1865, quando o Corpo policial foi
transformado n031 º de Voluntários, composta por 501
praças que,sob o comando do Coronel Manuel José
Machado da Costa Júnior, com determinação e cora
gem partiram para a Guerra do Paraguai. Conduziram
uma bandeirade seda ofertada pelo comércio carioca,
a qual regressou crivadade balas, após estar presen
te em muitas batalhas. Junto com os soldados seguiu
Bravo, um cão que, acossado pela fome, foi acolhido
no quartel e na partida dos soldados os acompanhou,
participando da jornada vitoriosa. Meses depois, an
dandopelo Campo deSantana, Bravo foi envenenado
por umguarda-municipal. Hoje, empalhado, seu corpo
figura no museu .da çorporação.

Aquele foi um ~rande momento da história da
Polícia Militar do Distrito Federal. Vidas perdidas e o
sangue derramado nos campos de batalha deram a
força necessáriapara os quevoltaram, homens esfar
rapados e meio mortos, mas em cujas fisionomias se
estampava a. altivez de quem contribuíra para a gran
deza da Pátria e da história da corporação.

Ao longo dahistóriaJoram várias transformações
sofridas: começou como Divisão Militar da Guarda Real
de Polícia, em 13demai~de1809; Corpo de Guardas
Municipais Permanentes, em 22 de outubro de 1831 ;
Corpo Policial da Corte, em 16 de janeiro de 1858;
Corpo Militar da Polícia da Corte, em 27 de janeiro de
1866; Corpo Militarde Policia do Município Neutro, em
1º de janeiro de 1890; Regimento Policial da Capital
Federal, em 14 de janeiro de .1890; Brigada Polícial
da Capital Federal,. em 13de outubro de 1890; Força
Policial da Capital Federal, em 26 de junho de 1905;
Brigada Policiai do Distrito Federal, em 4 de outubro
de 1911, ef;nalmentePolícia Militar do Distrito Federal,
pelo Decreto nº 14.508, de 1º de dezembro de 1919.

Em 14 de abril de 1960, porém, a Lei nº 3.752
trata da mudança do Distrito Federal do Estado do Rio
de Janeiro para Brasília. Os militares da Polícia Militar

do Distrito Federal foram emprestados ao Estado, pas
sando a prestar segurança aos prédios federais.

Em 17 de julho de 1963, a Lei nº 4.242 permitiu
que os componentes da Polícia Militar do Distrito Fe
deral optassem por permanecer na condição de ser
vidores federais. Fizeram a opção, mas a noVa Capital
não tinha condições de abrigar a todo o efetivo e os
que ficaram acabaram esquecidos. Só depois de 42
anos de luta, com esses militares já envelhecidos, foi
corrigida em parte a injustiça. Digo em parte porque
através da MedidaProvisória nº 2.218, transformada na
Lei 10.486, de4 de julhode 2002, dequefui Relatora,
foi-lhes reconhecido o direito de terem os vencimentos
equiparados aos de.seus pares do Distrito Federal. E,
mesmo que administrativamente não tivessem ligados
a eles, foi uma grande vitória.

Em 1Ode março de 2004, o Governo Federal edi
tou a Medida Provisória nº 172" criando a Gratificação
de Condição Especial de Função Militar- GCEF. O art.
2º dessa medida diz que a gratificação é de caráter
privativo dos militares do Distrito Federal. Mas como
dizer aos pioneiros da Polícia Militar do Distrito Fe
deral, esquecidos durante 42 anos, que haviam sido
novamente esquecidos? A quemeios teríamos de re
correr para dizer-lhes que não são oriundos da Polícia
Militar do Distrito Federal? Como dizerao 2º Sargento
Nery Carneiro da Silva, nascido em 17 de setembro
de 1906, um dos primeiros a se incorporar na Polícia
Militar do Distrito Federal, que, mesmo depois de lhe
reconhecido os dir~itos, o esqueceram novamente?
Como pedir a ele paciência,·porqye estão estudando
a possibilidade de editar outra medida provisória para
lhe garantir o direitooranegado? Será que, jácom 97
anos, viverápara assistira este momento, OU morrerá
na certeza que asua história nãofaz parte da história
da Polícia MilitardoDistrito Federal?

Este momento com certeza poderia ser de eu
foria, mas nãooé, poisrnesmos os beneficiados pelo
medida provisória devem se perguntar: como é possí
vel deixar nossospioneiros detora, se essa conquista
poderia ser um. reconhecimento. pelo o que fizeram
para engrandecera. nossa história.?. Como não lhes
dar o direito a GCEF, se a nossa história se confunde
com a deles?

Senhoras e senhores, só existe uma maneira de
corrigirmos essa injustiça: é aprovarmos emenda de
minha autoria que lhes estende a GCE.

Assim, em nome da Polícia Militar do Distrito
Federal, estaremos agradecendo a esses bravos mi
litares o que fizeram pela corporação e pelo nosso
querido Brasil.
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Sr. Presidente, peço a V.Exª. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigada.
O SR. MILTON CARDIAS (PTB-RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, com base nas informações apresentadas pelos
representantes das comunidades e do Governo do Rio
Grande do Sul, em audiência pública realizada, em
2003, pela Comissão de Educação, Cultura, Despor
to, Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa da
quele Estado, estou apresentando indicação ao Exmo.
Sr. Ministro da Educação para solicitar o reexame da
decisão de cancelamento da execução dos convênios
do Programa de Expansão da Educação Profissional
- PROEP no Rio Grande do Sul, firmados em 2002
junto à Secretaria de Educação Média e Tecnológica
- SEMTEC daquele Ministério.

Diante das restrições financeiras decorrentes do
contingenciamento de recursos previstos no Orçamento
da União de 2003, o pedido de reconsideração, formu
lado pelos Municípios e pelo Governo do Estado, do
cancelamento de tal execução apontou como alterna
tiva a retomada dos referidos convênios, mesmo que
ajustados às novas diretrizes e políticas educacionais
do País no exercício financeiro de 2004, evitando-se,
assim, a frustração das comunidades envolvidas.

A execução dos convênios anteriormente assi
nados e publicados não só manteria a confiança nas
decisões do Ministério da Educação como também
repercutiria em todo o Estado do Rio Grande do Sul
como ato de reconhecimento do esforço empreendi
do pelas comunidades atingidas em suas iniciativas
intermunicipais.

Portanto, Sr. Presidente, espero, nesta indicação,
que o Ministério da Educação retome de forma urgen
te e imediata, em 2004, a execução no Rio Grande
do Sul dos convênios do PROEP firmados em 2002
junto àquela Secretaria, e que envolvem diretamente
38.628 alunos (3.410 em cursos técnicos e 35.218 em
cursos básicos).

Meu muito obrigado, e Deus, em Cristo Jesus,
continue abençoando nosso querido Brasil!

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL-RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Polícia Federal entrou em greve no último
dia 10 de março, por tempo indeterminado, em todo o
País, e diante da relevância do assunto venho a esta
tribuna manifestar minha solidariedade à corporação.

É notório que a Federação Nacional dos Policiais
Federais tentou, por diversas vezes, um acordo salarial
junto ao Ministério da Justiça, dialogando com o Sr.
Ministro Márcio Thomaz Bastos; como não obtiveram

sucesso, os policiais, com muita propriedade, parali
saram suas atividades.

Tenho especial interesse no assunto e, como
membro do Parlamento, devo pronunciar-me sobre a
questão, e se preciso for colaborar, inclusive apresen
tando sugestões que eventualmente possam ser leva
das à discussão pelo Ministério da Justiça.

De acordo com a Federação, a adesão atingiu a
marca de 80% dos policiais. A categoria reivindica a
equiparação salarial com o nível superior, e com toda
a razão, Sr. Presidente, uma vez, que a Lei nº 9.266196
prevê o pagamento de vencimento básico de nível
superior para os cargos de agente, escrivão e papi
loscopista; com isso, os salários iniciais passariam de
R$4,2 mil para R$7,8 mil.

Ora, Sr. Presidente, a lei estipulou a necessidade
de curso universitário para a categoria, mas manteve
os vencimentos como de nível médio, o que caracteriza
uma grande afronta a esses servidores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o movi
mento grevista pode ficar ainda pior se todos os ser
vidores públicos federais do País, seguindo a mesma
linha dos policiais federais, entrarem em greve, caso
o Governo Federal não apresente de forma consis
tente uma nova proposta de aumento de seus ven
cimentos.

Quero somar-me aos servidores públicos, os quais
sempre foram olhados com descrença. Precisamos,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, restabelecer
a credibilidade de todo aquele que exerce emprego,
cargo ou função pública, porém dando prioridade aos
nossos servidores federais, que exigem uma reposi
ção das suas perdas salariais desde de 1995, o que
significa o percentual de 127%.

Sr. Presidente, são quase 9 anos de salários su
percongelados, o que demonstra uma total falta de con
sideração para com os nossos servidores públicos.

A greve é um direito igualmente assegurado aos
que exercem oficialmente cargo ou função pública, e
com o princípio do direito adquirido a greve da Polícia
Federal está cada vez mais recebendo adesões, es
tendendo a lentidão dos serviços de desembarque em
aeroportos e nos principais portos do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero,
em especial, agregar-me, partilhar, aderir à causa
dos agentes federais do meu Estado, o Rio Grande
do Sul, que pretendem manter apenas os serviços
emergenciais, como plantões e custódias de presos.
Com a paralisação no Estado, deixam de ser emitidos
cerca de 120 passaportes por dia. O Sindicato dos
Policiais Federais - SINPEF/RS diz que chegará a
90% a adesão dos agentes nas delegacias do interior
do Rio Grande.
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Sr. Presidente, o sofrimento humano e o cansaço
daqueles que esperam horas e horas em filas gigan
tescas nos aeroportos são enormes. Faço aqui um
apelo ao Presidente da República e a seus Ministros
no sentido de que, sem mais delongas, abram espaço
para uma nova negociação e. cheguem o mais rapida
mente possível a um patamar salarial condizente com
os serviços prestados por nossos agentes federais.

Passo a outro assunto. Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, muitos são aqueles que pretendem
ver a redução da idade da propalada maioridade pe
nai, ao fado de outros que julgam tratar-se de cláusula
pétrea, imodificável por qualquer proposta prevista no
processo legislativo.

A redução é, não obstante, conforme se pode ver
nos mais variados sistemas jurídicos estrangeiros, a
tendência hodierna. Podemos trazer à baila o Código
Penal português, art. 19, o Código Penal cubano,art.
16, o Código Penal chileno, art. 10, e o Código Penal
boliviano, art. 59. Todos eles reduziram a idade penal
para 16 anos. O Código Penal francês chega a redu
zi-Ia para 13 anos, e isso aconteceu recentemente,
em 1992.

Aimputabilídade penal, como sabemos, é a ca
pacidade da pessoa de compreender o caráter anti
jurídico do fato e de orientar-se de acordo com esse
entendimento. "É o conjunto de requisitos pessoais
que conferem ao indivíduo capacidade para que juri
dicamente·lhe possa ser atribuído um fato delituoso':
na expressão de E. Magalhães Noronha, em sua obra
Direito Penal, da Editora Saraiva. Há, todavia, aqueles
que afirmam que a redução da idade para a imputabi
lidade penal iria contra os princípios de uma suposta
política criminal.

É de ser lembrado, porém, que o nosso Código
Criminal de t 830 considerava penalmente irresponsá
vel somente o menor de 14 anos, mas se se provasse
que esse menor tinha discernimento para entender a
ilicitude do tato ou autodeterminação para compre
endê-lo, ele seria recolhido a uma casa de correção,
onde deveria permanecer até os 17 anos. Aos que
estivessem entre os 14 e os 17 anos, o juiz poderia
aplicar pena cabível ao adulto, mas diminuída de 2/3.
Procedimento semelhante determinava o Código Cri
minal da República de 1890.

Afirma-se hoje que,· estando a informação ao
alcance de todos, sem exceção, penetrando os mais
insulados rincões de nosso território, não existe mais
razão para que o jovem seja apenado apenas com a
chegada da maturidade física. Isso tem servido para
que adultos se aproveitem da inimputabilidade penal
dos menores de 18 anos e os coloquem a serviço da
criminalidade, principalmente o narcotráfico.

O critério para o estabelecimento da idade penal
em nosso Direito é o biopsicológico.

"Urge abandonar-se o simulado critério da luta de
classes, ainda oculto em formulações que defendem a
atual idade penal, e tratar o problema com a seriedade
coletiva que ele merece. A sociedade não pode ficar
à mercê de irresponsabilidades passionais no campo
legislativo", diz Marcello Fortes Barbosa, conforme
matéria da revista Lex, n9 138, à pág. 18.

Esse faxismo jurídico hipócrita, que consiste na
obsessão de conceder ao criminoso benefícios quea
lei não lhe proporcionaria, procurando absolvê-lo de
qualquer modo, vislumbrando sempre uma desculpa
para a conduta do criminoso, deve terminar o quanto
antes. Magistrados, membros do Ministério.Público e
a sociedade estão saturados dessas falácias.

Direitos humanos existem somente para o ban
dido. A população está cansada de ouvir discursos
piedosos sobre aqueles que não têm um mínimo de
sensibilidade para com o próximo.

É totalmente falsa a idéia de que depauperadas
condições sociais e econômicas são causas do crime.
Trata-se o criminoso como se fosse um coitadinho, um
produto dapobreza, da falta de eduQ8ção etc., quan
do a verdade é que a maior. parte de nossa popula·
ção sofre de tais privações e mantém-se digna, não
enveredando pelos caminhos tortuosos e tenebrosos
da criminalidade.

Jovens cônscios de sua conduta, com discerni
mento já bastante desenvolvido, perpetram os maio
res e mais hediondos. delitos; e uma camada, mino
ritária, digacse de passagem, depessoas tidas como
defensoras·dos direitos humanos sai em defesa dos
"coitadinhos" dos delinqüentes, como se eles fossem
as vítimas, e não os autores dos crimes.

É indubitavelmente uma atitude meritória lutar
pelos fracos e desvalidos, pelos pobres e estropiados,
mas defender quem somente pratica o mal e a violência
porque está em suafndole,emseu caráter, afigura-se
nos algo desprezível e hipócrita, um posicionamento
que, conseqüentemente, virá em detrimento da própria
integridade física e mental dos defensores dessa tese,
uma vez que os "coitadinhos" de hoje serão aqueles
que os matarão, éstuprarão, seqüestrarão e cometerão
crimes outros ama.nhã.

É certo que não podemos encarcerar crianças de
10 ou menos anos, como fazem certos países, mas
deveremos adotar outro critério que.não o biopsicoló
gico ou etário para responsabilizar penalmente aquele
que comete crimes.

Urge, desse modo, que a Constituição Federal
seja alterada para que se permita a imputação de de
litos a menores de 18 anos, e que esses, assim como
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todos os condenados, efetivamente cumpram as penas
que lhes forem impostas, para que a impunidade, causa
principal do aumento da criminal idade, seja extirpada
de nosso sistema penitenciário.

É a opinião que gostaríamos de externar.
Sr. Presidente, gostaria que este meu pronuncia

mento constasse dos Anais da Casa e fosse divulgado
no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-fV1S. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna parabenizar
o Governo de Mato Grosso do Sul pela realização, en
tre os dias 26 e 28 de março, dos Jogos Internacionais
de Aventura do Pantanal em Corumbá, cidade que é o
cartão postal pantaneiro. A iniciativa surgiu e foi apoia
da durante Encontro Nacional de Gestores de Esporte,
realizado em Campo Grande, no mês passado.

A concretização desse evento demonstra a se
riedade e o compromisso das autoridades do esporte
do Estado e do Governo Federal em promover jogos
que valorizem os atletas e permitam à população uma
oportunidade de lazer.

Gostaria também de expressar meus cumprimen
tos à ECO - Marketing de Aventura, fundamental para
a realização dos jogos.

Atletas do mundo inteiro competirão nas seguin
tes modalidades: mountain bike, corrida de aventura,
vôo livre, parapente, canoagem, corrida de orientação
e travessia radical.

Além dos esportistas, o evento também atrairá
jornalistas de vários países, os quais atuarão como
divulgadores do Estado, o que impulsionará o turismo
local. Esse segmento, aliás, tem muito a ser explorado,
pois a região abrange grande parte do Pantanal, um
dos mais belos santuários ecológicos do mundo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, lembro
que investir na atividade física é proporcionar uma vida
mais saudável aos nossos cidadãos. A qualidade de
vida não depende só da economia. Temos de investir
em saúde, cultura, lazer e esporte, para que esse ob
jetivo seja alcançado de maneira plena.

Parabenizo mais uma vez os responsáveis pelos
jogos e faço votos de que esse exemplo se estenda
aos demais Estados do Brasil. Investir no esporte é
prolongar de forma saudável a vida dos brasileiros. E
uma vida longa e saudável é um grande passo na in
cessante busca da felicidade.

Muito obrigado!
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, ocupo hoje esta tribuna para tratar de assunto,
no mínimo, vergonhoso. Desta vez, a denúncia envolve

a Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBA
SA. Pelas denúncias, já divulgadas na imprensa local,
a EMBASA está comprando ácido fluossilícico - flúor
superfaturado em 1.600%.

Sr. Presidente, o flúor comprado é fabricado na
Bahia pela empresa Galvani e vendido por apenas 11
reais a tonelada, mas a EMBASA adquire pelo preço
de 196 reais e 68 centavos cada tonelada. Isso nos
remete a outros escândalos de superfaturamentônos
Municípios baianos já devassados nesta Casa.

O problema, Srs. Deputados, está na terceirização
da compra. A empresa baiana vende o flúor à paulis
ta Terceiriza Comércio e Representações Uda., que,
por sua vez, contrata uma outra empresa - dessa vez
baiana de novo - para fazer o transporte do produto, a
Cesari Multi Uda., e esta o repassa para a EMBASA.

Agora, vejam: é necessário contratar uma em
presa paulista para tratar da compra e do transporte
de um produto fabricado no mesmo Estado do seu
comprador final?! É um absurdo!

Por mês, a EMBASA compra cerca de 120 tone
ladas de flúor à Terceiriza. A baiana Galvani fica com
apenas 1.200 reais, enquanto a estatal paga mensal
mente 26 mil. Quase 25 mil reais ficam com os atra
vessadores. Por ano, são gastos mais de 300 mil re
ais, dinheiro suficiente para a EMBASA comprar uma
carreta totalmente equipada e transportar o produto,
livre de atravessadores.

Mas o que realmente assusta aos baianos é o fato
de que a mercadoria não chega nem a sair da Bahia,
é inflacionada em 1.600%.

Esperamos que a partir de agora as novas lici
tações observem critérios antes esquecidos e dêem
preferência ao menor preço, não o preço de saída da
fábrica, mas o final, aquele que vai sair dos cofres
públicos. A EMBASA é do Estado e, portanto, é do
povo baiano, e a população já paga muito caro pela
água que chega nas torneiras das residências, isso
quando chega...

Quero parabenizar a iniciativa do Deputado Es
tadual Zé Neto, do PT baiano, que recebeu cópias das
notas fiscais, encaminhou requerimento ao Presidente
da Assembléia Legislativa da Bahia, para que este co
brasse explicações ao Presidente da EMBASA, e as
repassou ao jornal A Tarde, a fim de queo caso fosse
investigado e a população tomasse ciência dos fatos.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs.
Deputados, trago hoje à tribuna um assunto da maior
importância para o nosso País. Trata-se da aplicação
do capital estrangeiro e das remessas de valores para
o exterior.
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Preocupa-nos sobremaneira o vulto das remessas
ilegais, a exemplo do ocorrido no caso BANESTADO,
em que existe farta documentação sobre remessas
que, segundo informações, atingem cifras bem maiores
do que US$60 bilhões, feitas pelo banco entre 1996 e
1999. As fugas de capital por meio das contas CC-5
são nada mais do que umsintoma da corrupção sistê
mica decorrente do modelo econômico sob comando
externo, implantado a pa.rtir de 1954.

Levantamento das consultorias Cap Gemini Ernst
e Merril Lynch apontou, em estudo recente, que 90
mil brasileiros têm.· no exterior patrimônio superior a
US$l milhão, grande parte com dezenas de milhões.
Nas declarações de Imposto de Renda,oestoque
dos patrimônios no .exterior.em 2002 somava ape
nas US$12 bilhões. O Banco Mundial indicava para
1988 um estoque de US$67,S bilhões, e seu critério
é restritivo, pois inclui apenas a entrada oficial líquida
no Brasil de capitais de não-residentes que exceda o
déficit em conta corrente e o aumento das reservas
internacionais. Não contam osdep6sitos feitos direta
mente no exterior, entre outros, por importadores em
favor de exportadores, referentes à diferença entre o
preço efetivo .6 o declarado •na operação.

De acordo com a Polícia Federal, conforme ma
téria do Jornal do Brasil de 22 de outubro de 2000,
de 1992 a 1998 saíram do País pelas contas CC-S
US$124 bilhões, Portanto, a fuga total terá sidobem
maior do que essa cifra. Estimando a posterior a 1998,
conservadoramente, em US$ 80 bilhões, o estoque
supera US$ 350 bilhões.

Esses dados impressionam, mas se empalide
cem diante· das transferências das transnacionais e
de uns poucos grandes grupos controlados por brasi
leiros. A saída "legal" de capitais suplanta em muito a
fuga decapitais.

A maior parte das transações do comércio inter
nacional dá-se entre transnacionais, 1/3 entre a matriz
e a subsidiária da mesma empresa e mais de 1/3 entre
firmas distintas, as quais podem trocar favores. Isso
significa que as matrizes determinam às subsidiárias
que transfiram recursos, fixando elevados preços nas
importações e baixos preços nas exportações de bens
e de serviços, reais ou fictícios.

AstransnaCionais, qontrolando, .em oligopólio, o
mercado interno, nele impõem seus preços e transferem
para o exterior os lucros reais. Com as transferências,
não há lucro nem imposto de renda a pagar. Dizem
que a poupa.nça no Brasil é de lS%do Produto Interno
Bruto.Na realidade, ela é35% do PIB, porque não se
contabilizam os 20% remetidos ao exterior.

As transferências das transnacionais causam os
déficits na balança de transaçôes correntes e, assim,

a vulnerabilidade externa do País e de sua moeda.
Isso concorre para que grandes e médios empresá
rios locais tambem tratem de remeter ao exterior gran
de parte dos recursos que poderiam estar investindo
produtivamente no Brasil. Dentre os mecanismos de
transferência utilizados encontram-se, entre outros, o
sobrepreço na importação e na exportação.

As transnacionais estão em melhores condições
de fazer transferências do que as firmas nacionais,
porque em geral sua dimensão supera a dessas últi
mas, assim corno suas operações comerciais com o
exterior representam uma proporção bem maior das
vendas e têm conexões diretas lá fora.

O predomínio das empresas transnaCionais, as
ETNs, explica, por conseguinte, os défiCits externos.
Nele reside também a causados déficitsJiscais do se
torpúblico, já que ele quase não tributa as transnacio
nais - que concentram mais de 60% do PIB ~, além
de subsidiá-Ias. Ora, grande parte da dívida interna
deriva dos déficits fiscais; Seus juros consomem 70%
da receitaspúblícas. Tudo isso implica a destruição
da economia brasileira, cada vez mais onerada por
juros impossíveis de serem quitados integralmente
e, por isso, em parte capitalizados. Portanto, a dívida
não párade crescen embora a conta de juros pagos
também aumente sempre.

Nobres colegas, não se questiona aqui a importân
cia das funções exercidas pelo Banco Central. Mas, não
obstante todas as delegações de competência feitas
em seu favor, como as previstas pela Lei nQ 4.131/62,
que disciplina as remesSas de valores para o exterior,
o que não se admite é a desídia em detrimento dos
interesses do nosso País.

Sempre que necessário, o PoderLegislativo dá a
sua parcelade contribuiçãoaperfeiçoando a legislação
pertinenteaoa.ssunto, a exemplo da Lei n° 9.959/2000,
que altera a legislação tributária federal, prevendo inclu
sive a tributação em15% sobre a remessa de valores
para o exterior e. promovendo uma série de outras alte
rações na legislação do Imposto de Renda, objetivando
com isso fechar brechas que permitam a sonegação
e facilitar o planejamento tributário. Temos também a
recente aprovação do Decreto n 2 .4.84212003, dando
nova redação ao art. 66doDecreto nQ 55.762, de 17
de fevereiro de 1965, qu~ regulamenta a Lei nQ 4.131 ,
de 3 de setembro de 1962, que disciplina a aplicação
do capital estrangeiro e as remessas de valores para
o exterior.

Se existem deficiências, sejam quais forem, deve
mos corrigi-Ias, pois dos instrumentos nós dispomos.

Era 6 que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
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tados, O sul do Pará ganhou fama pela violência dos
conflitos agrários que explodiram há muito tempo na
região, onde ultimamente também se tem verificado
a existência de um grande número de trabalhadores
escravizados. Mas o que começa a preocupar a popu
lação agora é a violência urbana, os crimes comuns,
que apresentam um crescimento desproporcional ao
tamanho dos Municípios da região, a exemplo do que
vem acontecendo em Xinguara.

O número de roubos, assaltos, assassinatos, es
tupros, agressões e acidentes de veículos com vítimas
fatais no Município cresceu de maneira assustadora
nos últimos anos. Um levantamento feito pela Câmara
de Vereadores em jornais da região mostra que nos
últimos 5 meses aconteceram 7 assaltos, 6 roubos, 2
estupros, 6 acidentes de veículos com vítimas fatais
e 16 assassinatos. Só no dia 9 de março foram co
metidos 2 assassinatos e uma tentativa de homicídio.
São números que ultrapassam, em alguns casos, as
estatísticas de cidades como Marabá, que é um dos
maiores Municípios da região e tem cerca de 5 vezes
mais habitantes do que Xinguara.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os Vere
adores de Xinguara, preocupados com essa situação,
encaminharam ofício ao Secretário de Segurança Públi
ca do Estado do Pará, Ivanildo Alves, em que afirmam
que esses "são principalmente crimes de homicídio,
por paga, onde pistoleiros matam, roubam, ameaçam,
chegando inclusive ao absurdo de utl1izarem-se de
coletes da polícia".

Eles denunciam ainda que está acontecendo
uma "onda de assaltos a residências, fazendas e sí
tios, e principalmente em ônibus, onde os bandidos
não se satisfazem somente com o produto de roubo,
utilizando-se sexualmente de senhoras e moças, co
metendo estupros, provocando pânico generalizado
na região, onde matar virou meio de vida". Segundo
os Vereadores, "há um profundo desrespeito à vida, à
propriedade, bem como às autoridades constituídas"
em Xinguara.

Em nome da população, eles pediram à Secreta
ria de Segurança Pública a construção de um Instituto
Médico Legal e de uma delegacia maior no Município,
e também que sejam tomadas medidas de emergência
para conter a violência, com o envio de uma força-ta
refa constituída por policiais civis e militares e peritos
criminais à região.

Essa é uma situação que não pode persistir mais
num Município de pouco mais de 50 mil habitantes, Sras.
e Srs. Deputados. A violência precisa ser contida ime
diatamente. A polícia tem que tomar medidas urgentes
e a Justiça tem que agir com presteza para que a paz
volte aos lares da população xinguaraense.

Ontem e hoje, minha assessoria, juntamente com
a da Senadora Ana Júlia e várias lideranças da região,
como os Vereadores Gerson Cristo e Waldir, estiveram
em audiências no Ministério da Justiça, na ELETRO
NORTE e no INCRA para apresentar as diversas rei
vindicações daquelas comunidades, e receberam de
todos o compromisso de que serão solucionados os
problemas que tanto afligem aquela população.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Passa-se ao

V- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Cruz,
do PTB de Mato Grosso do Sul, que disporá de 25 mi
nutos na tribuna, em conformidade com o art. 87 do
Regimento Interno.

O SR. ANTONIO CRUZ (PTB-MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
meu discurso versa sobre assunto que considero prio
ritário para os militantes da medicina, profissão que
exerço. Venho abordando em meus pronunciamentos
diversos temas de interesse para o País e de relevância
para os trabalhos parlamentares. Hoje pretendo tratar
de algo que me é muito caro. Como profissional médi
co, não posso me furtar de tecer comentários sobre o
tema saúde. Minha intenção é fazer uma reflexão so
bre os avanços e as dificuldades que nós brasileiros
enfrentamos em termos de saúde pública. O assunto
é extenso e complexo. Não tenho a pretensão de es
gotá-lo neste pouco tempo de que disponho. No en
tanto, posso abordar alguns tópicos, dentre os muitos
relevantes da área.

Obviamente, temos muito a comemorar com a
preciosa conquista de direitos consignada na Consti
tuição. É claro que, quando se analisa o texto da atual
Carta Magna, se percebe que avançamos anos-luz
em termos de reconhecimento de cidadania. Porém,
apesar de serem palpáveis os grandes progressos, é
inegável que muito caminho ainda resta ao Sistema
Único de Saúde para percorrer.

Falaremos sobre o SUS, seus avanços e pers
pectivas. Esta é uma boa ocasião para fazê-lo, uma
vez que acaba de ser realizada a 12ª Conferência
Nacional de Saúde, que se dedicou a analisar o tema
A saúde que temos e o SUS que queremos. Os mé
dicos aqui presentes, Deputado Geraldo Resende,
sabem o significado dessa conferência. É chegada a
hora de avaliar o andamento da implementação dos
preceitos de saúde conforme determinam os ditames
constitucionais e exigir que sejam priorizados. O ob
jetivo é ambicioso.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro
Benevides.
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o Sr. Mauro Benevides - Deputado Antonio
Cruz, no momento em que V.Exª. focaliza a saúde no
Brasil, permito-me lembrarque uma das maiores mo
bilizações realizadas por esta Casa se deu quando
nos arregimentamos no Salão Verde, vestimos o traje
característico dos'médicos e adentramos o plenário,
numa demonstração pública de que queríamos efeti
vamente o restabelecimento das verbas destinadas à
saúde, a fim de ser bem atendida a população brasilei
ra. Meu aparte visava apenas fazer essa lembrança e
transmitira V.Exª. a certeza de que há conscientização
na Casa em defesa da saúde no País.

O SR. ANTONIO CRUZ - Deputado Mauro Be
neVides, o aparte de V.,ExIl. enriquece meu pronun
ciamento.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Costa
Ferreira.

O Sr. Costa Ferreira - Deputado Antonio Cruz,
associo-me à manifestação que V.Exª. faz. Esse tema
deveria' ser constantemente debatido, para que pu
dessem ser trazidas à tona todas as necessidades e
carências enfrentadas principalmente pela medicina
preventiva no País. V.. Exª. anunciou de antemão que
tratará de assuntos importantes paraa área da saúde.
O SUS é um programa social. que deveria estar fun
cionando em sua plenitude. Como sofreu um recuo,
o brasileiro sentiu as conseqüências na sua saúde e
está próximo da UTI. Acredito que V. Exª. , médico, vai
dar sugestões para minimizar essas dificuldades e ca
rências que o povo enfrenta, haja vista a medicina se
apresentar cara e de difícil acesso a ele. Só a reativa
ção do SUS pode dar saúde à sociedade. Parabéns a
V.Exª. pelo tema que traz a debate.

O SR. ANTONIO CRUZ - Muito obrigado, Depu
tado Costa Ferreira. Sem dúvida, o aparte de V. ExIl.
enriquece muito este pronunciamento.

A definição ampla de saúde que consta do texto
constitucional foi construída ao longo de profícuo traba
lho de elaboração da reforma sanitária e engloba a re
dução dasdesigua.ldades, a conquista da justiça social,
a diminuição da pobreza, a criação de oportunidades
de trabalho, moradia, saneamento, educação, lazer e
alimentação para todos os cidadãos. Esses são itens
relevantespara ordenar a área de saúde num país.

Apesar de adotado pela Constituição e discipli
nado em 1990 pela Lei Orgânica de Saúde, o Sistema
Único de Saúde ainda não conseguiu ser eficiente na
extensão prevista em lei. Estamos lidando com um sis
tema de dimensões. tais que organizá-lo vai demandar
prazo ainda muito maior. Para uma mudança dessa
magnitude, esses parcos 15 anos representam tempo
irrisório. Os direitos já são concedidos pela lei. Falta

dotá-los de concretude, materializá-los através de po
líticas públicas que esta Casa muito bem pode criar.

No momento, é notável o movimento que de
monstra a capacidade crescente de Estados e Muni
cípios assumirem a gestão das questões sanitárias
em seus territórios. É a municipalização da saúde.
Porém, as dificuldades são grandes. Além das defi
ciências de estrutura e equipamentos, que persistem
na rede assistencial, a questão de recursos humanos
é pungente.

No caso dos médicos,. por exemplo, não existe
incentivo para a formação de generalistas. Essa saga
pela especialização e subespecializações em detalhes
tem reduzido a formação de médicos generalistas, tão
fundamental para a saúde pública. As escolas de medi
cina muito recentemente vieram atentar para a impor
tância de formar profissionais adequados à demanda,
procurando se afastar do viés da medicalização e da
extrema especialização.

Outro problema sério, Deputado João Grandão,
é a falta de oportunidade de trabalho e a dificuldade
de fixar profissionais de saúde nos Municípios mais
carentes e com· menos atrativos, especialmente em
termos salariais.

Ouço, com prazer,o aparte do nobre Deputado
Geraldo Resende.

O Sr. Geraldo Resende - Deputado Antonio
Cruz, V.Exª., do meu Estado,fazpronunciamento muito
importante, que tratada saúde pública. Temos, na minha
opinião, o maior sistema de saúde pública do mundo,
o SUS, que atende atualmente cerca de 130 milhões
de pessoas, inclusive em cirurgias de alta complexi
dade, como transplante de fígados. Nós que ajudamos
a construir o SUS, desde os bancos da Universidade
Federal do Ceará, junto com milhares de brasileiros,
representados nos Conselhos Municipais de Saúde
e nesta Casa, que, na elaboração da Constituição de
1988, teve participação de suma importância para dar a
esse sistema o arcabouço jurídico; nós que passamos
pelo SUS como usuários, já que somos oriundos de
famílias humildes que usavamos postos de saúde; nós
que, depois de formados emMedicina, fomos presta
dores de serviço do SUS; nós que fomos servidores e
gestores do SUS~durante 1 ano e 5 meses ocupei a
Secretaria de Saúde do Estad.o - conhecemos de so
bejo as grandes dificuldades pelas quais passa o SUS.
Avançamos muito, e ainda temos muito a fazer. Ano
passado, esta Casa deu inequívoca demonstração do
seu compromisso com a consolidação do SUS, quando
Deputados de vários partidos participaram de grandioso
movimento que reverteu ato governamenta.l que obje
tivava subtrair 4,5 bilhões de reais da saúde pública,
em favor da promoção do combate e erradicação da
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fome em nosso País. Essa questão é de fundamental
importância, mas precisa de recursos específicos. O
meu Estado, Mato Grosso do Sul, avançou nesse sen
tido. Alguns indicadores relacionados à área da saúde
nos colocavam em 17º lugar, considerando-se todo o
País; hoje ocupamos o 3º, o 4º ou o 5º lugar. Apesar
disso, é necessário continuarmos cobrando das auto
ridades, pois muitas das ações por nós celebradas en
contram-se hoje paralisadas, ficaram para as calendas
gregas. Exemplo disso são os hospitais das cidades
de Coxim, Nova Alvorada do Sul, Glória de Dourados
e de Antônio João, inacabados. Por que não termina
ram essas obras? V.Exª., ao mesmo tempo em que
tece comentários elogiosos acerca da construção do
SUS, aponta algumas de suas deficiências. Por isso,
convido-o para. juntos, enfrentarmos essas deficiên
cias do Sistema Único de Saúde em Mato Grosso do
Sul. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CRUZ - Agradeço a V Exª., no
bre Deputado Geraldo Resende.

Uma proposta de enfrentamento para essa ques
tão é o Programa de Interiorização dos Profissionais
em Saúde. Ele disponibiliza médicos e enfermeiros
para Municípios carentes, com prioridade para os des
providos de assistência médico-sanitária, com altos
índices de mortalidade infantil, malária, hanseníase
e tuberculose. Há cerca de 1 ano, mais de 250 médi
cos e 438 enfermeiros estavam envolvidos com esse
programa. A população beneficiada era de mais de 2
milhões de pessoas. Essa iniciativa estimula a reorga
nização da assistência básica, fortalece o Programa
Saúde da Família e incentiva o aperfeiçoamento dos
profissionais nessa área.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Coriolano
Sales.

O Sr. Coriolano Sales - Deputado Antonio Cruz,
inicialmente cumprimento-o pelo brilhante pronuncia
mento. VExª. tem inteira razão: a fixação do médico
no pequeno Município é de máxima importância para
que o SUS se efetive plenamente no País. Seria impor
tante que os pequenos e médios Municípios também
alcançassem plena gestão na área do SUS, para terem
oportunidade de realizar tão extraordinário serviço que
o Congresso Nacional, em 1990, deu ao País. Apenas
lembro a V.Exª. que água e esgoto sanitário são dois
pontos que complementam o trabalho do SUS. Para
béns a VExª. pelo pronunciamento.

O SR. ANTONIO CRUZ - Deputado Coriolano
Sales, agradeço a V. Exª. o aparte.

Existem deficiências de formação não somente
em relação aos médicos. As falhas também são gritan
tes no que se refere aos rudimentos do trato humani
zado e respeitoso ao paciente. É necessário construir

uma base ética para lidar com as pessoas, em todas
as categorias profissionais. Falta formação técnica e
de civilidade.

O Humaniza SUS é um movimento em prol da
humanização no atendimento que está sendo implan
tado em todos os níveis do Sistema Único de Saúde.
Suas estratégias incluem desde treinamentos até con
cessão de prêmios. Apesar de incipiente, essa proposta
é extremamente válida.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Zé Ge
raldo.

O Sr. Zé Geraldo - Deputado Antonio Cruz, pa
rabenizo V.Exª. pelo pronunciamento. Farei referência
à interiorização. No Estado do Pará, vários Municípios
- e são 143 - não têm médicos. O Governador que
administrou o Estado nos últimos 8 anos era médico,
e nada fez no sentido da interiorização. Alguns Muni
cípios, se quiserem médico, têm de pagar em torno de
15 mil reais. É muito difícil o Município, sozinho, fazer
a complementação, uma vez que o dinheiro do SUS é
insuficiente para isso. Precisamos, Deputado Antonio
Cruz, fiscalizar os recursos do SUS por este Brasil afo
ra. Tenho informação de que muitos recursos da saúde
estão sendo mal aplicados, estão sendo desviados. A
partir do momento em que forem bem aplicados, po
deremos melhorar, e muito. Há regiões, como a Nor
te, que estão carentes de profissionais nessa área.
Muitas vezes esses profissionais ficam concentrados
nas Capitais, porque não é qualquer um que conse
gue enfrentar a situação do interior da Amazônia. Se
não existir incentivo econômico para que médicos, en
fermeiros e odontólogos cheguem até lá, dificilmente
vamos melhorar a saúde pública. Agradeço a V Exª. a
concessão do aparte.

O SR. ANTONIO CRUZ - Muito obrigado, Depu
tado Zé Geraldo.

O problema passa também pela pouca valoriza
ção dos profissionais, Deputado Antônio Carlos Biffi. A
retribuição justa pelo trabalho e o incentivo ao aperfei
çoamento ainda estão longe de ser realidade no Brasil.
A luta pelo estabelecimento de um Plano de Carreira,
Cargos e Salários único para todo o País já é bastante
antiga, e ainda não conseguiu se concretizar.

Esse tema tem sido levantado em reuniões e
conferências, mas não mostra progresso até o pre
sente momento. No entanto, muito deve ser feito para
ampliar o acesso aos hospitais e aos serviços de alta
complexidade, hoje praticamente inacessíveis a grande
parcela da população.

Ouço, com prazer, o líder do Estado de Mato
Grosso do Sul, Deputado Antônio Carlos Biffi.

O Sr. Antônio Carlos Biffi - Deputado Antonio
Cruz, quero parabenizá-lo pelo brilhante tema que ex-
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plana em seu pronunciamento. V.Exª. é um profundo
conhecedor do assunto, médico que tem grande folha
de serviços prestados à cidade de Campo Grande,
nossa Capital. Quero lembrar que o trabalho de V. Exª.
não se limita apenas ao SUS e à brilhante atividade
social que pratica na Capital. V.Exa. também presidiu
o PT8, que tem dado grande contribuição ao Gover
no Popular de Zeca do PT, no Estado de Mato Grosso
do Sul, como muito bem expôs o Deputado e médico
Geraldo Resende, da bancada sul mato-grossense.
Nesses 6 anos que estamos no Governo daquele Es
tado, temos crescido na área da saúde, temos promo
vido grande transformação, uma vez que possuíamos
apenas alguns hospitais em todo o Estado de Mato
Grosso do Sul. Hoje, aplicamos o mínimo Gonstitucio
nal e estamos fazendo. uma grande revolução. Quero
dizer ao Deputado Geraldo Resende que S.Exa., na
condição de. médico e de ex-Secretário de Saúde em
nosso Estado,. efetuou grande gerenciamento, aju
dando a transformar a saúde em Mato Grossodo Sul.
Parabenizo novamente V.Exª. pelo brilhante tema que
aborda em seu pronunciarnento.

OSR.ANTONIOCRUZ - Agradeço aVEXª.,
Deputado Antonio Carlos 8iffi.

O atendimento às urgências e às emergências
ainda éca6tico. Para atenuar essa situação, estão sen
do adotadas. iniciativas para melhorar o atendimento
pré-hospitalar; Até o momento, foram criados 15 ser
viços no PaiS, que incluem o atendimento telefônico
por médiGos, que podem definir o tipo de atendimento,
desde orientação até o enGaminhamento de equipes
ao local.

Para tornar o acesso ainda mais confuso, atual
mente os hospitais ou prontos"'socorros fazem o papel
de porta de entrada do sist.ema. Porém, o ideal seria
que unidades básicasde saúde fossem suficientes para
acolher as pessoas, Gom. participação de programas
comoo Saúde. da Família e os Agentes Comunitários
de Saúde. Eles contribuirão para ampliar o acesso aos
serviços de maior complexidade para um expressivo
númerade cidadãos.

Por outro lado, .a ênfase na prestação de cuida
dos básicos tem reflexos sobre a detecção precoce
de agravos, de forma que eles não progridam até exi
gir intervenções extremas. Estima-se que a atenção
básica possa resolver perto de 80% dos problemas
de saúde.

Como vemos, é indispensável a reordenação
substancial do Sistema Único de Saúde. E isso implica
o incentivo aos programas estruturantes, em especial
os de atenção básica, como vem sendo feito. Para se
ter uma pálida idéia da dimensão desse esforço, ve
mos que, no mês de janeiro deste ano, quase 36% da

população brasileira, mais de 62 milhões de pessoas,
era acompanhada pelas equipes do Saúde da Família.
Mais de 92% dos Municípios já contavam com agentes
comunitários de saúde.

Por outro lado, a questão do atendimento nas
áreas de fronteira - e quero aqui chamar a atenção
da nossa bancada - ainda não tem solução em vista.
Ela precisa ser equacionada pelos gestores.

A migração, Deputado Geraldo Resende, para
atendimento em outros paises - a questão da nossa
fronteira seca lá em Mato Grosso ç10 Sul- é problema
ainda mais complexo do que o provocado pela busca
de atendimento·em outros Municípios ou mesmo em
outros Estados. No Distrito Federal, esse é um fato
constantemente alardeado não apenas pelas autori
dadessanitáriascomo também pela mídia local.

Em meu Estaçlo, Mato Grosso do Sul, observamos
de perto a intensa procura de estrangeiros, principal
mente paraguaios, por tratamento em unidades brasi
leiras. Mencionamos como exemplo, em nosso caso,
os Muniçípios de Corumbá, Porto Murtinho, Caracol,
8ela Vista, .Ponta Porã, Coronel· Sapucaia e outros. A
cota do SUS é insuficiente. As noSsas ünidades têm
de prestar SOGorroaos que moram na fronteira e aos
irmãos do Para~uaie da Bolívia. Esse fato se reproduz
não somente em áreas de fronteira. Inúmeros outros
Municípios apresentanracréscímo demográfico sazonal
- os pólos de turismo, oS que recebem acampalTlentos
ou assentamentos. Eles. também enfrentam dificuldades
em custear a extraordihária procura que recebem.

O Sr. Jorge Gomes - Permite-me V.Exª. um
aparte?

O SR. ANTONIO CRUZ - Certamente, Depu
tado.

O Sr. Jorge Gomes - Deputado Antonio Cruz,
V. Exª. aborda com extrema competência esse assunto.
É evidente que esse é um sistema - inclusive isso já foi
dito por outro Deputado - que tem longa construção. Foi
iniciado com a reforma sanitária na metade da década
de 70 e ainda está em processo de implementação.
Houve a participação, conforme citado por VExª., da
Câmara dos Deputados, não apenas na Constituinte
de 1988, mas posteriormente, como também em rela
ção à PEC que determinou o progressivo aumento de
recursos destinados à saúde para a União, Estados e
Municípios. Nós profissionais de saúde -eusou mé
dico e V.Exª. também - acreditamos que esse seja um
processo que depende da mobilização dle profissionais
da área de saúde e da sociedade, como foi feito na 8ª
Conferência. É fundamental que esse tema continue
sendo discutido nesta Casa. Mas o sistema permite
algumas intercorrências· que vão de encontro· à evo
lução do sistema. Refiro-me à questão do gerencia-
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mento. Alguns Municípios e Estados têm tratado isso
de forma inadequada. Parabenizo V.Exª. pelo brilhante
pronunciamento.

O SR. ANTONIO CRUZ - Muito obrigado, Depu
tado Jorge Gomes.

Sr. Presidente, como V.Exª. pode ver, o assunto
é prioritário e suscita discussões e apartes.

As pessoas têm razão em buscar atendimento
de melhor qualidade ou especializado, e ele deve ser
prestado. A questão é como remunerar o Município
pólo de atração pelo atendimento de cidadãos oriun
dos de outros locais. Essa condição dificulta também
a programação. Enquanto alguns Municípios concen
tram serviços de alta complexidade, em muitas ou
tras regiões ,o acesso é muito restrito. Existe profundo
descompasso entre os Estados brasileiros na oferta
de serviços.

A implantação do Cartão Nacional de Saúde será
um importante instrumento não apenas para situar me
lhor os gastos em saúde, os fluxos de pacientes, como
também para conhecer a realidade epidemiológica do
nosso povo e suas demandas. Entretanto, sua implan
tação está sendo mais lenta que o esperado. Apesar
de alguns testes estarem sendo realizados, ainda não
se conseguiu cadastrar, adequadamente, muito mais
do que 60 milhões de pessoas.

Outra questão inesgotável é a dificuldade de re
cursos para o financiamento de ações de saúde, o que
não é mais nenhuma novidade. Após a luta travada
para aprovar a Emenda Constitucional nº 29, que es
tabelece a vinculação de verbas da União, Estados e
Municípios para a saúde, vemos, ainda, que divergên
cias na interpretação da lei têm redundado em menos
recursos que o esperado.

Ainda precisam ser aprimoradas questões como
as transferências entre Estados e Municípios, garantias
de compromisso na gestão dos Prefeitos no sentido de
assegurarem verbas. Enfim, uma série de ajustes vão
se tornando necessários ao longo do tempo, inclusi
ve porque são percebidos somente com o desenrolar
do processo.

Na verdade, os gastos em saúde, tanto em termos
de percentual do PlB quanto de gasto per capita, ainda
são irrisórios. Documento da Associação Brasileira de
Saúde Coletiva e do Centro Brasileiro de Estudos de
Saúde comenta que os 3 níveis de Governo destinam
à saúde 70 centavos por habitante por dia. Sras. e Srs.
Deputados, não preciso dizer mais nada. É evidente
que isso não basta.

Outro aspecto que precisa ser mudado é a for
ma de remuneração dos serviços prestados. Até hoje
esses pagamentos continuam a estimular a lógica do
mercado, a priorizar ações mais lucrativas e Municípios

dotados de maior infra-estrutura, que exercem atração
quando se trata de assistência à saúde.

Como exemplo, volto a citar o meu Estado. No
caso de leitos hospitalares, que significam procedi
mentos mais rentáveis, no ano de 2002, a oferta era
de quase 4 mil leitos privados, em 68 hospitais, contra
904 públicos, em 31 hospitais. Nesse período, os pro
cedimentos de alta complexidade constituíram 6,2%
do total, porém, consumiram quase 47% dos recursos
do setor.

Paradoxalmente, a par da queixa de falta de di
nheiro, outra constante é a baixa execução orçamentária
relativa a muitas ações de saúde. Uma distorção gra
víssima é que isso acaba por possibilitar a destinação
dessas verbas para atividades distintas das originalmen
te programadas. Pior ainda: quando são consideradas
Restos a Pagar, terminam por constituir :redução nos
recursos disponíveis para o exercício seguinte.

Por outro lado, nós, como Parlamentares, deve
mos procurar apresentar emendas ao Orçamento em
sintonia com as diretrizes adotadas pelos gestores e
pelos conselhos locais. Devemos trabalhar de forma a
apoiar os planos de saúde locais, somando esforços
para conquistar subsídios para aquelas atividades que
se mostrem mais benéficas para a população. Nessa
questão de financiamento, estamos diante de mais um
contra-senso - poucos recursos, poucos gastos e des
perdício. Enfim, os prejuízos são imperdoáveis.

Essencial ainda, nos preceitos sanitários de nosso
País, é estimular a participação de toda a sociedade
para delinear estratégias, avaliar o desempenho e co
brar mudanças no setor. Aliás, a avaliação, seja pela
comunidade, seja pelos conselhos, é essencial, e está
muito distante de constituir rotina no SUS.

De fato, a preparação de conselheiros de saúde
tem sido uma preocupação constante e estão sendo
realizados eventos no intuito de melhor capacitá-los.
Inicialmente, seriam beneficiados 400 conselheiros nos
Estados e mais de 40 mil nos Municípios. Atualmente,
existem mais de 100 mil conselheiros no Brasil. Esse
projeto envolve ainda os membros do Ministério Públi
co nas questões sanitárias de nosso País.

Sendo resultante de inúmeros requisitos elenca
dos pela Lei Orgãnica da Saúde, como trabalho, lazer,
saneamento, alimentação, moradia, educação e tantos
outros, a conquista de uma situação de saúde ade
quada ainda depende do desenvolvimento pleno de
muitos aspectos da sociedade brasileira. Por exemplo,
do sucesso das políticas para reduzir as desigualda
des sociais, para promover o emprego, para propor
cionar moradia e educação. Isso lembra outro flagelo
de grande repercussão sobre a questão sanitária: os
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índices crescentes de violência, inclusive no trânsito,
que assombram o nosso Brasil.

Não podemos dissociar a violência da precarie
dade dessas mesmas condições sociais e do consumo
crescente ale álcool e outras drogas. Ela impõe não só
mortes prematuras como provoca a necessidade de
atendimento ao assustador número de vítimas, como
também obriga a realização de procedimentos, cirur
gias e internações.

A saúde pública em construção deve substituir
a prioridade à assistência individual e medicalizada
por programas intersetoriais que promovam os inte
resses da comunidade, salvaguardem os direitos da
cidadania e contemplem ações de promoção e prote
çãoà saúde.

A luta maior, na qual toda esta Casa está engaja
da, é pelo cumprimento pleno da Constituição Federal,
por alcançar uma ordem social e econômica mais justa
para todos os brasileiros.

Esse é o compromisso que abraçamos como
representantes deste povo, que. depositou em nós a
confiança da defesa de suas necessidades perante
a Nação.

Como médico e como Parlamentar, reafirmo mi
nha convicção na relevância de continuarmos defen
dendoa implementação do Sistema Único de Saúde
como concebido: com oferta de assistência integral, com
acesso universal e equânime para todos os brasileiros,
com controle social. Exigimos que sejam concedidos
a todos os brasi.leirosos requisitos que resultam num
estado de isaúde de acordo com as definições legais.

Nessa batalha é que estamos engajados. Pre
cisamos construir a cultura da paz em nosso Brasil.
Persistiremos nessalutasem esmorecer.

Sr. Presidente, peço a V.Exª. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento pelos órgãos de co
municação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Ex". a

palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem
pre usei esta tribuna para homenagear a Polícia Ro
doviária Federal. No entanto, hoje trago um voto de
pesar. O patrulheiro Newton Sérgio de Miranda, que
foi admitido naquela corporação em 1994 e passou
10 anos em Petrolina, faleceu neste final de semana.
Trago, por intermédio de V.Exª., meus votos de pesar
a toda a família desse patrulheiro, destacando o tra
balho que prestou à Polícia Rodoviária e à Nação du
rante esse tempo.

Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a famí
lia da Polícia Rodoviária Federal não tem muito o que
festejar. O esquecimento da categoria pelo Governo é
evidente. As condições de trabalho, a periculosidade
inerente à atividade que os policiais desenvolvem, a
importância de suas funções para a sociedade, pare
ce que esses fatores não são reconhecidos, uma vez
que os policiais rodoviários estão protestando há anos
por um reajuste que recomponha seus vencimentos
aparentemente sem que ninguém esteja dando sinal
de que pretende escutá-los.

Tenho ocupado esta tribuna várias e várias ve
zes para defender o segmento dos policiais rodoviários
contra as muitas injustiças, inclusive contra a terceiri
zação que tem sido praticada, com a contratação de
empresas para. prestar serviços· na área dos disposi
tivos eletrônicos que estão sendo esparramados pelo
País afora.

Mas, como já disse, não é por esse motivo que
estou aqui hoje. Certamente voltarei a tratar desses
temas, pois espero sempre clamar por melhores con
dições para os Policiais Rodoviários Federais, e para
outras categorias também, como a Polícia Federal,
que se encontra de. greve, apesar de ter longamente
tentado negociar com o Governo.

Hoje, repito, ocupo esta tribuna para um triste
registro de falecimento. A família da Polícia Rodoviária
Federal perdeu o agente Newton Sérgio de Miranda Me
deiros, um valoroso servidor, que prestou muitos anos
de trabalho exemplar à sociedade. Formado em Enge
nharia Civil pela Universidade Católica de Pernambuco,
ele entrou para a PRF em 1994, quando morava em
Recife, e foi lotadopara trabalhar em Petrolina, cidade
que adotou para essa nova etapa de sua vida.

Sinto-me. marcadO por esse episódio por Causa
da minha ligação especial com o agente Newton Sér
gio, Sr. Presidente, sobretudo porque em 1994 era eu
o Secretário Nacional de Trllnsito, e tive o privilégio
de empossá-lo; aliás, estive presente também em sua
colação de grau.

Chegaram ao fim esses .10. anos de trabalho,
dedicados ao serviço público com muita responsabili
dade, tranqüilidade e zelo. Deixo meu abraço e minhas
palavras de consolo à sua esposa e à sua filhinha, à
sua mãe, Maria Auxiliadora de Miranda Medeiros, e
aos demais familiares, bem como aos seus colegas
da Polícia Rodoviária de Petrolina.

Que o exemplo silencioso desse servidor anôni
mo, mas dedicado, honesto e trabalhador, possa ins
pirar-nos a todos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, ro
gando à Mesa que oficie os votos de pesar à família
enlutada desse grande brasileiro Newton Sérgio de
Miranda Medeiros.
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o SR. PRESIDENTE (Manato) - Registro da
presença na Casa de alunos do Colégio Santa Rita de
Cássia, da cidade-satélite de Sobradinho.

O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Exª. a
palavra.

O SR. FRANCISCOTURRA (PP-RS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a lei do silêncio imposta pelo Palácio
do Planalto não cala a constatação geral sobre a falta
de iniciativas concretas e os desacertos do Governo
Federal. Todas as atividades produtivas, com honro
sas exceções, apontam para a desorientação que dá
o tom da atual gestão.

Inúmeros são os focos denunciando a falta de
sintonia existente entre os Ministérios - um pipocar de
constrangimentos que levou a Secretaria de Comuni
cação Social a determinar que, a partir desta semana,
expressão livre e argumentação contrária à do Governo
só valem nos limites da Esplanada.

Difícil esquecer que o Vice-Presidente da Repú
blica, José Alencar, foi o primeiro a se posicionar pU e

blicamente contra a elevada taxa de juros. E repetiu
as críticas, sem ser calado, até porque estava correto
em sua análise.

Muitos apontam o escândalo em torno de propinas
obtidas por Waldomiro Diniz, assessor do Ministro José
Dirceu, como o fator que desencadeou o processo de
letargia que se desenha no Governo. É bom lembrar,
porém, que escândalos permeiam os altos escalões
deste País ao longo de toda a sua história.

Atento, o brasileiro observa um novo episódio a
cada dia. O Ministro da Agricultura, meu amigo Roberto
Rodrigues, lamentava publicamente que há 6 meses
tentava e não conseguia manter audiência com seu
colega do Planejamento, Guido Mantega. Uma das
pautas do encontro alertaria Mantega sobre as reivin
dicações dos fiscais agropecuários, que deflagraram
greve comimensuráveis desdobramentos e prejuízos
para milhares de empresas.

Na segunda-feira foi a vez de o Ministro do De
senvolvimento, Luiz Fernando Furlan, aderir ao grupo
de críticos do próprio Governo em torno da condução
da política econômicas. Furlan, aliás, falou o que todos
concordam: que a excessiva carga tributária fragiliza
e compromete os investimentos das empresas e dos
brasileiros, por extensão.

O Presidente Lula precisa se dar conta de que
no Brasil vige o sistema presidencialista e que, apesar
de ter despertado tanta esperança, a população exige
resultados. É a mesma população que até se comoverá
com a campanha publicitária que invadirá a mídia na
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próxima semana, mostrando os 3 milhões de pesso
as beneficiadas com o Programa Bolsa Família. Mas
também é a população que fará uma conta difícil de
entender: o programa entregou, em média, 72 reais por
família contemplada, enquanto os 8 milhões de reais
investidos para divulgar esse feito seriam suficientes
para beneficiar pelos menos outras 100 mil famílias.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Concedo a pa

lavra ao próximo orador inscrito para o Grande Expe
diente, nobre Deputado João Grandão, do PT de Mato
Grosso do Sul. S.Exa. disporá de até 25 minutos.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, teria
muito a dizer sobre a evolução de vários Municípios
de Mato Grosso do Sul administrados pelo Partido dos
Trabalhadores e partidos aliados, bem como sobre o
Governo Zeca do PT, nosso grande companheiro, no
exercício de seu segundo mandato, mas ocupo esta
tribuna para fazer referência especial a um Prefeito que
está surpreendendo o País. Refiro-me a Laerte Tetila,
Prefeito de Dourados, minha cidade, que, com quase
200 mil habitantes, é a maior do interior do Estado e
vive um dos seus melhores momentos na economia
agroindustrial e, conseqüentemente, na geração de
emprego e renda, possibilitando, assim, melhor qua
lidade de vida à população, inclusão social e respeito
aos cidadãos em todos os aspectos.

Este boom é resultado do trabalho de um dos
melhores administradores que já passaram pela Pre
feitura nas 3 últimas décadas, deixando marcas inde
léveis que certamente perdurarão por várias gerações.
O Prefeito Laerte Tetila, cjo Partido dos Trabalhadores,
é político competente, intelectual de respeito, de cará
ter ilibado, que tem profundo amor pelo povo, o que o
destaca entre outros.

Tetila, com seu jeito sereno, na sua Administra
ção Popular e democrática ouve as reivindicações dos
vários segmentos da sociedade organizada: associa
ções comunitárias, igrejas, sindicatos e até mesmo
partidos políticos adversários. Sua marca mais tan
gível é o Orçamento Participativo, do qual participam
todos os anos cerca de 400 delegados representan
tes dos bairros e distritos, que discutem amplarrwnte
onde, quando e como serão aplicados os recursos da
municipalidade.

Seu trabalho foi reconhecido com galardão pela
revista Indústria Brasileira, de novembro do ano pas
sado, editada pela Confederação Nacional da Indústria
- CNI, que aponta o Município de Dourados como um
dos celeiros da prosperidade verde do País, devido à

---- -~- ----~-'---------- -,--- -, ------,---- -- --- ---- -----,--------._--,-- ---- -- -------
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pujança da sua agricultura e da sua pecuária, deno
minando-o terra de todos os povos.

O sucesso da agropecuária alavancou a agroin·
dústria, o comércio e o setorde prestação de serviços
de saúde e de educação e mostra, sobremaneira, que
Dourados é uma bolhade desenvolvimento no Estado
de Mato Grosso do Sul e no País.

Dourados, conforme publica o site argentino Se
comNews, do Grupo Brasil, além de, exercer o papel
de Município-pólo na porção austral de Mato Grosso
do Sul, desenvolve estratégias tanto regionais quanto
relativas aos grandes mercados consumidores nacio
nais e internacionais, sobretudo no que se refere aos
países membrosdo MERCOSUL.

Grande produtorde grãos, peixe, mel, carne bovi
na e suína, o Município de Dourados tem a soja como
principal produto de exportação. Investimentos que re
sultam na expansão dessas atividades vêm aumentan
do tanto que as venda,s no varejo do Município ganham
3 empresas a cada 2 dias. Desde o ano 2002, jáforam
abertas quase 2 mil empresas na cidade, contra 307
que fecharam as portas, um índice de sobrevivência
invejável para qualquer cidade de grande porte.

Com isso, há quase 4 anos cresce o número de
empregos formais. As vendas do comércio varejista
aumentaram 11 % nos últimos meses. As vendas das
agências de veículos crescem mais de 3% ao ano.
Agora, Dourados está ganhando um moderno sho
pping center, uma cE;1ntral regional de abastecimento
que abrigará toda a produção de hortifrutigranjeiros
dos Municípios da Grande DOllrados, mais uma uni
versidade(Universid~de Federal da Grande Doura
dos), Um hospital universitário,li?hé:l aérea integrando
o Município com o Paraná E;1 o resta,ntedo País, além
da constl'l.lçãoda maior emais moderna sede da Po
~ícia FedE;1ra!doCE;1ntro·OE;1stebrasilE;1iro e de um novo
laticínio com capacidade pé:lra processamento de 400
mil litros del,eite/dia, de um núcleo de pesquisa do
peixe, atravêsda EMBRAPA (único do Pé:lís), dentre
outros investimentos no setor privado; principalmente
na indústria do vestuário.

Com6S anos deexistênda e uma área territorial
de 4.086 quilômetros quadrados, acidadeteve a sua
colonização feitaporfê:lmíliasoriundas do Rio Grande
do Sul, São Pé:lulo, Minas Gerais, de praticamente to·
dos os Estados nordestinos, além de imigrantes dos
países árabeS e europeus, sem contar com os irmãos
do vizinho Paraguai, que hoje compartilham a terra com
os mais de 11 mil índios guarani, terena e caiuá.

As opçÕes de negócios atraem para Dourados
investidores de todas as partes do País. Já ocupa a
quarta posição 'entre as cidades brasileiras que mais
cresceram nos últimós 30 anos. O aumento médio do

Produto Interno Bruto (PIB) é de 5,3% ao ano. Esses
são motivos mais que suficientes para acreditar no
Município que deu um salto de quase 400% no item
renda per capita.

Ouço, com prazer, o Deputado Geraldo Resen-

o Sr. Geraldo Resende - Deputado João Gran
dão, acompanho atentamente o pronunciamento de
V.EXª. e parabenizo-o pelo esforço incomensurável,
hercúleo até, de .defender a administração da minha
cidade. Por dever de ofício, faz isso muito bem, visto
que a Prefeitura está nas mãos do Partido dos Traba
lhadores. V.Exª. aponta avanços e mais avanços que,
infelizmente, grande parcela da 'população não en
xerga. Há pouco lia uma coletãnea de artigos sobre
Dourados e tomei conhecimento de que, ontem, um
grupo de professores esteve na PrE;1feitura de Doura
dos para solicitar a recomposição de ,seu salário. Há
pouco vi uma lista com é:lssinaturas suficientes para a
apresentação de requerimento de instalação de uma
CPI para investigar os investimentos feitos na área
de habitação. As pesquisas eleitorais, aponté:lm que
a maioria da população está com a Oposição,' cujos
candidatos, somados, detêm hoje mais de 70% da
preferência. Apesar de cumprimentá-lo, pelo enorme
esforço - esforço que é do seu tamanho: avantajado
-, não vemos o qUé:ldrocom as mesmas cores que
tenta imprimir àquela é:ldministraçãomunicipal. Pro
meti a mim mesmo não trazer questões locais para
o debate nem nossasdivE;1rgências ~ desencontros.
Logicamente, surgirá momento adequado para esse
debate na nossa cidade, naminhaqueridé:lDourados,
que com'tanto entusiasmo dE;1fendemos. nesta Casa.
Muito obrigadopor ter~me concedido o aparte, Depu
tado João Grandão.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Agradeço a V.Exª.,
nobre Deputado Gera.ldo Hesendl;!, o aparte. Eviden
temente, não vou responder-lhe porque há nele certo
desespero. Lamento que V.EXª. nãoteriha falado da
realidade. Resp~ito si.lap?sição, mas gostaria de res
saltar que estanão ê é:lCasa dos de$e~peradose, sim,
dos que têm propostas a fazer.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Coriolano
Sales.

O Sr. Coriolano Sales - Nobre Deputado João
Grandão, não sou do Estado de Mato Grosso do Sul
e não vou me imiscuir nessa querela. Naturalmente,
V.Exª. faz belo pronunciamento de defesa da sua que
rida cidade de Dourados, uma das mais prósperas do
Brasil. Apenas quero dizer que nesta Casa colabora
mos muito para a criação de duas Varas da Justiça
Federal em Dourados, com o intuito de organizar a
Justiça Federal da região. Desejosempre o maior êxito
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para a sua cidade e gostaria que todos os Municípios
brasileiros seguissem seu exemplo. Parabéns pelo
pronunciamento!

O SR. JOÃO GRANDÃO - Agradeço ao nobre
Deputado Coriolano Sales o aparte, que incorporo ao
meu pronunciamento. Estamos muito felizes com a cria
ção das duas novas Varas da Justiça Federal na cidade.
Para a aprovação do projeto, foi intensa a participação
do Deputado Murilo Zauith, aqui presente, bem como
de toda a bancada mato-grossense.

Dourados tem seu maior potencial econômico na
agropecuária e em fatores como o relevo, a fertilidade
do solo, o clima e a hidrografia, combinação muito fa
vorável ao desenvolvimento do setor agrícola. Os re
cordes da produção de grãos têm sido possíveis em
virtude do apoio de órgãos governamentais, a exemplo
da EMBRAPA, que há mais de 25 anos mantém na cida
de um centro de pesquisas; do lAGRO; do IDATERRA;
da Secretária Estadual de Produção e Desenvolvimen
to, que dá aos produtores orientação sobre projetos,
pesquisas e financiamentos, e da Secretaria Municipal
de Agricultura, que apóia e desenvolve vários projetos
para orientar e dinamizar a produção dos pequenos
agricultores, da agricultura familiar e dos assentamen
tos da reforma agrária.

Dourados possui grandes unidades industriais, a
exemplo da Seara, que produz embutidos de suínos;
da Campo-Oeste, produtora de óleo e farelo de soja;
da Avipal, abatedouro e produtora de frangos conge
lados para o mercado externo; da Sacoplast-Inflex,
fabricante de embalagens plásticas para todo o País;
e da Imesul, construtora de grandes estruturas me
tálicas, entre tantas que lá descobriram o lugar certo
para se instalar.

O ser humano tem lugar de destaque nessa ci
dade acolhedora que, por meio da Administração Po
pular, cuida muito bem do seu maior patrimônio: sua
gente. Para tanto, conta com 8 hospitais e quase 20
centros de saúde; oferece água tratada para 94% da
população - e deve chegar a 100% ainda neste ano;
mais de 100 escolas e 1.949 salas de aula, com edu
cação de qualidade para crianças, jovens e adultos.
Lembro que Dourados recebeu 2 prêmios nacionais
pelo desempenho na área de educação.

Ouço, com prazer, o Deputado Antônio Carlos
Biffi.

O Sr. Antônio Carlos Biffi - Deputado João
Grandão, VExª., no seu segundo mandato, muito bem
representa a cidade de Dourados - onde comecei mi
nha vida profissional, sindical e política. Não leve muito
em consideração o aparte do nosso colega Deputado
Geraldo Resende. S.Exa. não registrou que, até o final
do ano passado, o PPS, partido a que pertence, fazia

parte da administração municipal. Creio que deve estar
um pouco enciumado pelo brilhante trabalho que vem
sendo realizado em Dourados. VExª., os Deputados
Geraldo Resende e Murilo Zauith, representantes de
Dourados, e toda a bancada do Estado de Mato Grosso
do Sul muito têm lutado pela melhoria da cidade e pela
criação da Universidade Federal da Grande Dourados,
a segunda universidade pública do Estado, compromis
so do ex-Ministro Cristovam Buarque, do Ministro José
Dirceu e do atual Ministro da Educação, Tarso Genro,
de extrema importância para aquela região. Esperamos,
neste primeiro semestre, poder contar com mais esse
benefício, pois as negociações já estão muito avança
das. Parabéns pelo brilhante pronunciamento!

O SR. JOÃO GRANDÃO - Deputado Antônio
Carlos Biffi, agradeço a VExª. o aparte e o incorporo
ao meu pronunciamento.

Na educação, destaca-se o projeto de consolida
ção da cidade universitária, que se fortalecerá com a
criação da Universidade Federal da Grande Dourados.
As universidades públicas, UFMS e UEMS, juntamente
com as instituições privadas de ensino, como a UNI
GRAN, a UNIDERP e o Instituto de Ensino Superior de
Dourados -IESD, possibilitam a milhares de jovens de
várias partes do País cursar, entre outros, Medicina,
Agronomia, Veterinária, Enfermagem e Direito, mes
trado em História, Geografia e Produção Vegetal, além
de doutorado em Agronomia.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Zé Geral-
do.

O Sr. Zé Geraldo - Nobre Deputado João Gran
dão, V.Exª. está de parabéns por relatar a boa admi
nistração que o nosso partido faz em Mato Grosso do
Sul. Estou cada vez mais convencido de que, se todos
fizerem o dever de casa, este País vai melhorar. Por
onde passo, no Estado do Pará, vejo que as Prefeitu
ras pequenas e bem administradas do interior propor
cionam melhor condição de vida à população. Quando
bem administrados, os pequenos, médios e grandes
Municípios conseguem fazer muito pela população. Sei
que o Centro-Oeste, região de VExª., vem se desen
volvendo. Prova disso é que os créditos liberados para
seu Estado já foram aplicados, e o povo já quer mais.
Portanto, quando é forte a economia, o desenvolvi
mento se torna mais fácil. No entanto, registro que no
Pará muitos Municípios têm economia forte, mas são
um verdadeiro desastre em termos de administração
pública. Quando ouço VExª., fico convencido de que
precisamos fazer com que os cerca de 5.500 Municí
pios brasileiros planejem corretamente como investir
os recursos que recebem do Estado e do Governo Fe
deral. Somente assim consertaremos este País. Muito
obrigado pela concessão do aparte.
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o SR. JOÃO GRANDÃO - Agradeço a V.Exª.,
Deputado Zé Geraldo, o aparte, que incorporo ao meu
pronunciamento.

Dourados é considerada uma cidade moderna.
Graças à credibilidade do Prefeito Laerte Tetila, com
sua Administração Popular, nos últimos 3 anos foram
realizadas várias obras e desenvolvidos projetos so
ciais de grande envergadura, contemplando todos os
segmentos da população.

Entre os resultados obtidos peJa Administração
Popular, destacamos, com propriedade, o crescimento
de quase 1.00% na arrecadação, resultado de trabalho
honesto e transparente em que o contribuinte sabe
que o dinheiro pago é realmente revertido em obras e
benefícios sociais.

Na geração de empregos, Dourados apresen
tou crescimento acumulado de 16,71% nos últimos
5 anos, resposta dada pelas 1.300 novas empresas
abertas no Município, conforme dados do Ministério do
Trabalho. Com a credibilidade do Poder Público Mu
nicipal resgatada, os empresários voltaram a investir
na cidade. O crescimento econômico é um fenômeno
graças também aos incentivos fiscais oferecidos pela
Prefeitura. As medidas adotadas para geração de em
pregos garantiram ao Prefeito Laerte Tetila o título de
Prefeito Empreendedor, pelo SEBRAE nacional, e o
Prêmio Mário Covas, de que não se lembrou o Parla
mentar que me aparteou anteriormente.

Resultados positivos também podem ser vistos
nos setores de educação, serviços urbanos, cultura e
esporte, assistência e inclusão social, saúde; admi
nistraçãoe serviços, infra-estrutura e habitação e na
atenção ao índio.

Na educação, a Administração Popular atende
mais de 23·mil alunos; 30 escolas foram reformadas,
outras construídas; a merenda é de excelente quali
dade; foi concluída abiblioteca municipal; mais de 500
alunos foram alfabetizados pelo MOVA; foi criada a
Central dê Matrículas, que acabou com a humilhação
das filas; Opagamento dos salários está em dia; foram
implantados gabinetes odontológicos nas escolas; e o
transporte escolar percorre mais de 6 mil quilômetros
diariamente, entte tantos outros benefícios.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Murilo
Zauith.

O Sr. Murilo Zauith - Deputado João Grandão,
não poderia deixar de apartear V. Exª. neste momento
em que enaltece Dourados e possibilita ao Brasil co
nhecer melhor nossa cidade. Faço parte da bancada
de Mato Grosso do Sul e tenho forte representação
em Dourados. Realmente é verdade o que V.Exª. diz
sobre a pujança· da nossa cidade e o dinamismo do
empresariado que lá se instalou. A força das famílias

vindas de todos os rincões do País ajudou a construir
Dourados. Atualmente, ela tem grande representativi
dade na agroindústria. Lamento que, este ano, o clima
não tenha sido favorável para a nossa região, o que
nos fez perder grande parte da safra, principalmente
de soja. Mas são fatos alheios à nossa vontade. Os
empresários que lá investem na agroindústria estão
bem. Todos são pessoas boas, vindos de famílias que
moram na cidade e que ajudam no seu desenvolvimen
to. No entanto, Dourados precisa de mais, Deputado
João Grandão, e estamos aqui para isso. V.Exª. sabe
o quanto temos trabalhado, juntamente com a nossa
bancada, para levar à nossa cidade os recursos de
que ela precisa. Dourados carece, por exemplo, de
pavimentação das ruas e deum hospital universitário.
Também trabalhamos em conjunto para que seja cria
da a Universidade Federal da Grande Dourados. Por
isso, em Brasília, sempre buscamos recursos para a
nossa cidade. Há pouco, no Pequeno Expediente, falei
da grande quantidade de recursos destinados ao nosso
Estado no Governo de. Fernando Henrique Cardoso.
Foram muitos. Zeca do PT sempre dizia que FHC era
amigo de Mato Grosso do Sul, poisvisitou nosso Es
tado 7 vezes, a convite doGovernador. Gostaria que
fossem destinados recursos ao nosso Estado para o
seu desenvolvimento. Tenho certeza de que o discur
so de V.Exª. é no sentido de enaltecer a pujança da
nossa cidade e, ao mesmo tempo, mostrar ao Gover
no Federal que queremos nos desenvolver, mas que
para isso precisamos de recursosJederais. Parabéns
pelo pronunciamento!

OSR. JOÃOqRANDÃO - Muito obrigado, Depu
tado Murilo Zauith, pelo aparte, que incorporo aomeu
discurso.

Nos serviços urbanos, a Administração Popular
instalou mais de 20 mil lâmpadas, transformando a ci
dade numa das mais bem iluminadas de Mato Grosso
do Sul. Veículos foram adquiridos para possibilitar a ma
nutenção do setor elétrico.e a coleta de 94 toneladas
de lixo por dia; foi criado o Eco-Ponto, para o recebi
mento de pneus e embalagens usadas; foi revitalizado
o Parque Antenor Martins, do Jardim Flórida, com a
inclusão de praças e jardins; foi reformada a estação de
transbordo do aeroporto; e o Projeto Brilha Dourados
deu à cidade um aspecto de Primeiro Mundo.

Mais de 600 eventos foram realizados e apoia
dos pela Administração Popular na áreade esporte e
cultura. Na assistência social e inclusão social; os re
sultados também são surpreendentes. Foram criadas
várias cooperativas de trabalho no sistema de economia
solidária; foi construído e ativado o Centro de Convi
vência e Geração de Renda do Portador de Deficiên
cia Física, o único do País; foi construfda a sede da
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Usina de Processamento de Material Reciclável, com
doação de prensas e caminhão; foram criados progra
mas de renda mínima; foi implementado o Programa
Agente Jovem; foi criada a Casa da Acolhida e das
Hortas Comunitárias; foi criada a Coordenadoria de
Políticas Públicas para a Mulher; e foram repassados
recursos municipais para 14 entidades assistenciais
não-governamentais.

A Administração Popular do Prefeito Tetila dá
atenção especial ao índio, já que Dourados é a Capital
nacional dos guarahis. Os programas destinados às co
munidades indígenas resultaram na redução de quase
70% da mortalidade infantil. A Prefeitura construiu nas
aldeias 6 açudes para criação de peixes; uma rotatória
na entrada da reserva construída pelo Governo do Es
tado; várias casas de reza; promoveu a alfabetização
de índios adultos e implantou o ensino médio; e, por
último, lançou projeto de melhoria de 200 casas para
as famílias que vivem em situação insalubre. Em Dou
rados foi implantado o único Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI) indígena do País.

No setor da saúde pública, a Administração Popu
lar ativou o Hospital Universitário, o Hospital da Mulher
e o Centro de Atendimento à Mulher; ampliou o He
mocentro; construiu o Centro de Zoonozes; contratou
centenas de profissionais por meio de concurso público;
ampliou o Hospital da Missão Caiuás; atende 14 mil
famílias pelo Programa de Saúde da Família; liberou
4,2 milhões de reais do Ministério da Saúde para o
aparelhamento do Hospital Universitário; transformou
o PAM em Pronto Socorro Municipal, com atendimen
to até a meia-noite; e criou a Central de Marcação de
Consultas, por meio da qual o usuário do SUS marca
sua consulta por telefone.

Evidentemente, tudo isso só foi possível com o
apoio dos Governos Estadual e Federal.

A modernização da máquina pública também foi
priorizada pela Administração Popular, com a implan
tação gradativa do pano de cargos e carreiras dos ser
vidores; a realização de concursos públicos; a aquisi
ção de mais de 80 veículos; a compra de caminhões e
máquinas pesadas para a conservação das estradas;
a elaboração do Plano Diretor; e, nos últimos dias, o
anúncio da retomada das obras do Centro Administra
tivo Municipal- CAM, que até pouco tempo era uma
verdadeira vergonha para a cidade de Dourados. O
Prefeito Laerte Tetila teve de impetrar ação na Justiça
para retomar a obra.

A infra-estrutura de Dourados não foi deixada
de lado. Quase 50 quilômetros de ruas foram asfal
tadas e mais de 14 quilômetros de drenagem foram
feitos; a usina de asfalto foi recuperada; 100 prédios

públicos foram reformados, bem como pontes e o ter
minal rodoviário; e os parques públicos estão sendo
revitalizados.

O grande êxito da Administração Popular passa,
necessariamente, pelo setor habitacional, já que, em 3
anos e 3 meses, foram construídas mais de 1.100 casas
populares para a população de baixa renda, além de
casas para funcionários públicos e casas adaptadas
para portadores de deficiência. A Prefeitura comprou
80 hectares para a construção de casas e, com o au
mento da demanda, foi necessária a criação da Agên
cia Municipal de Habitação, órgão específico para o
desenvolvimento da política habitacional do Município.
Além da construção de casas, foi feita a regularização
da situação fundiária e a transferência de moradores
de áreas de risco; e o sonho da escritura da casa pró
pria tornou-se real para muitos cidadãos.

Por todas essas lutas e conquistas do Prefeito
Tetila, da equipe da Administração Popular e pelo apoio
dado pela Câmara Municipal de Vereadores, é que nos
orgulhamos de ser douradenses e de viver numa cidade
que acolhe todos com amor e carinho. Temos o imenso
prazer de dizer que estamos no Congresso Nacional
contribuindo para o sucesso da Administração Popular
e para a felicidade desta população que não se cansa
de cobrar por melhoria das condições de vida.

Neste mandato estou atento a todas as reivindi
cações dos douradenses, por isso consegui viabilizar
no Orçamento da União a destinação de R$10 milhões
para a pavimentação asfáltica, além de uma infinidade
de recursos, aplicados desde o início da Administra
ção, em 2001.

O desenvolvimento de Dourados nesses últimos
anos deve-se, sem sombra de dúvidas, ao alinhamento
da Administração Municipal com o Governo do Estado,
do Partido dos Trabalhadores, e com o Governo Lula,
que tem dado atenção especial às reivindicações do
Município, como a liberação de mais de R$4 milhões
para viabilizar o aparelhamento do Hospital Universi
tário e recursos para obras de infra-estrutura e inves
timentos para. a agricultura familiar e para os assenta
mentos da reforma agrária. A presença constante de
Lula em nosso Estado reforça este compromisso com
a população sul-mato-grossense, o mesmo do Governo
do Estado, neste momento em que o Governo preo
cupa-se com a retomada do desenvolvimento, da ge- \
ração de emprego e renda. O Governo não sucumbirá
às dificuldades momentâneas, e as portas se abrirão
para um novo tempo, em que Dourados também será
beneficiado.

Ademais, não podemos nos esquecer de que
somente nos últimos 6 meses o Prefeito Tetila viabili
zou, com a nossa ajuda e da bancada federal de Mato
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Grosso do Sul, cerca de R$34 milhões, que estão
transformando Dourados num verdadeiro. canteiro de
obras e, pela primeira vez, na sua história, eliminan
do o desemprego no setor da construção civil, já que,
segundo a diretoria do sindicato da categoria, poderá
até ser necessário contratar mão-de-obra de outros
Municípios paraatender a demanda.

Dourados é uma cidade que brilha, como o dou
rado do seu nome, como o peixe que corre livre e solto
nas corredeiras do rio que lhe empresta o nome. Tudo
isso é Dourados; tudo isso é sinônimo de Administra
ção Popular, democrâtica e participativa; tudo isso é
resultado do conceito queTetila alcançou ao longo de
sua vida profissional e política, desde a época em que
foi Vereador e Deputado Estadual. Dourados, hoje, é
paradigma de modernidade e de progresso.

Estou muito feli,Z; porviver em Dourados, pelo fato
de o Partido dos Trabalhadores administrar o Municí
pio. Estendemos nossos elogios a todos os Municípios
de Mato Grosso do Sul, que, com certeza, vivem nova
era com a adoção desistemâticade recebimento de
recursos do Governo do Estado.

Parabéns ao Governo do Estado, ao Prefeito Teti
la, da cidade de Dourados, e ao Governo Lula, que, sem
sombra de dúvida, investe em Mato Grosso do Sul!

Muito obrigado.
O SR. PROFESSORIRAPUAN TEIXEIRA - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) -- Tem V.Exª. a

palavra.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP

SP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna
falar de tema que preocupa toda a Nação brasileira.
Trata-se da questão das drogas. A propósito, tramita
na Casa projeto de. lei que institui o Sistema Nacional
de Políticas Públicas.sobre Drogas - SISNAD.

Infelizmente, somos um dos maiores centros de
tráfico de drogas do planeta. E temos cometido mui
tos equívocos no combate a esse mal: procedemos
de forma correta, mas conduzimos a questão de ma
neira errada.

Ao ser criada a Secretaria Nacional Antidrogas,
ficou estabelecido no seu programa que ela trabalharia
na prevenção do consumo de entorpecentes, recupe
ração de dependentes químicos e combate ao narco
tráfico. O que verificamos, porém, é que, no item da
prevenção são poucas ou quase nenhuma· as ações
consistentes do Governo nesse campo. As estatísticas
demonstram o assombroso crescimento e proliferação
desse malefício, que submete famílias a um mar de in
satisfações e, consequentemente, à desagregação. Não
encontramos nenhuma ação eficaz para recuperação

de drogados. O Governo não utiliza os mecanismos
de que dispõe, e a sociedade fica refém da situação.
Já bastam o álcool e o fumo, causadores diretos e in
diretos do crescimento do número de óbitos no País
e do aumento do canal por onde passam milhões de
reais para o tratamento das enfermidades decorrentes
do narcotráfioo.

Temos deoonter a demanda da oferta de dro
gas, com o auxílio de ações preventivas capazes de
estancar o seu crescimento e a adoção. de políticas
públicas efioazes nas escolas,nas universidades, nas
famílias, nas academias de policias, criando cursos re
gulares para que os pais possam proteger seus filhos,
e os professores agirem nas escolas e nas famílias. É
preciso implementar uma .Iegislaxão e uma ação ar
ticulada de inteligência entre Estado e sociedade de
modo integrado.

Sr. Presidente, o tráfico e o uso de drogas são
dos prinoipais desencadeadores da violência urbana
e estão disseminados por todo o País. O combate às
drogas precisa ser mais c1uro, intolerante, e dispensar
ao usuário tratamento igual ao do traficante, com os
rigores da lei. Assim agindo, não estamos educando
nem disciplinando a sociedade.Não queremos trans
ferir para a letra fria das leis a solução do problema,
mas, sim, combater ess~rnalefíciosocial, com amparo
institucional e, ao mesmo tempo, estabelecer diretrizes
para fort;;decer asociedapê, quesofre.·.intimidação. É
igualmente necessário pôr fimà permanente tentativa
de desmoralização da autoridade do Estado.

Precisamos. criar presídios em ilhas oceânioas
paraisolaresses~lemer1fosda sociedade, bem como,
criar leissobre ac;foaçãoçompulsiva de órgãos desses
traficantes, que tiram a vida de. inocentese maculam o
direito ávida e áHberdade dos cidacjãosbrasileiros.

Segundo dados. apresentados pelo Ministro da
Justiça, só a cidade de São. Paulo, por exemplo, gastou
em 1999 cerca de R$9,3 .pilhõéscom Vistas a conter a
violência e a criminalidacjé. Esse valor representa 3%
do PIS paulista naqyeleano, ava.liado em310 bilhões.
Lembrou o Ministro que o País têm urna das maiores
taxas de homicídios: 30,35 assassinatos a cada 100 mil
habitantes, segundo dados de2001.AtuaJizado, esse
número chega apercentual ainda mais .inaoeitável.

Concordo em que o tratamento dispensado ao
usuário seja iguala0 destinado ao traficante. Afinal, os
dois são contraventores e disseminam o crime e a vio
lência no seio da sociedade. É urgente e necessário,
pois, uma reavaliação do modelo estabelecido, para
que tenhamos drástica redução da criminalidade e da
violência em nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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oSR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem VExª. a
palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, apresentamos nesta Casa
projeto que visa proteger a indústria nacional de me
dicamentos veterinários, retirando-a do rol de setores
tributados pelo PIS/PASEP e COFINS.

A nossa intenção é corrigir uma distorção da Lei
nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que concen
trou na indústria e na importação a carga tributária
antes incidente na distribuição e varejo dos medica
mentos em geral.

Essa lei elevou as alíquotas na fase de industria
lização e importação e reduziu a zero as cobradas nas
operações seguintes - distribuição e varejo.

A medida acabou atingindo também os medi
camentos de uso veterinário, elevando para 10,3% a
alíquota da COFINS e para 2,2% a alíquota do PIS/
PASEp, resultando em aumento de preços para a in
dústria brasileira do setor.

É importante lembrar que, nesse mercado, as em
presas nacionais sofrem a acirrada concorrência das
multinacionais, que, além de fornecerem grande parte
das matérias-primas dos produtos fabricados no País,
ainda têm a possibilidade de recorrer a financiamento
externo pagando juros muito inferiores aos pagos pe
las empresas brasileiras.

É fundamental, portanto, a correção dessa distor
ção, para que possamos preservar os empregos gera
dos pela industria brasileira de medicamentos de uso
veterinário, bem como evitar a dependência externa.

Também apresentamos projeto sobre a obrigato
riedade de registro exclusivo para hospitais, maternida
des, casas de saúde e clínicas médicas nos Conselhos
Regionais de Medicina.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V Exª. seja este
meu pronunciamento divulgado no programa A Voz do
Brasil e nos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. NEY LOPES - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V Exª. a

palavra.
O SR. NEY LOPES (PFL-RN. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na forma regi
mental, declaro que, nas 3 votações realizadas hoje
pela manhã, segui a orientação da Liderança do meu
partido.

O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem."

O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem VExª. a
palavra.

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas Parlamen
tares, funcionários e funcionárias da Casa, quero fazer
um registro sobre a grande preocupação que há com
a estiagem que assola os Estados de Santa Catarina,
do Rio Grande do Sul e do Paraná.

Em relação ao Rio Grande do Sul, temos recebido
informações de que se acentuam os prejuízos. No caso
de Santa Catarina, mais de 100 Municípios já decreta
ram estado de emergência. As chuvas não têm caído
o suficiente para conter a evolução do prejuízo. A falta
d'água começa a aparecer nas propriedades agrícolas,
o que tem feito com que produtores nos Municípios
passem a viver momentos de muita angústia.

Só para se ter uma idéia, 380 mil toneladas de
produtos em Santa Catarina, o que é muito para o Es
tado, já foram consideradas perdidas. O prejuízo dos
agricultores já soma, segundo levantamento do Ins
tituto Cepa, 168 milhões de reais. É natural que isso
vá fazer falta não só aos produtores, mas também ao
Estado e ao País.

No atual momento, no Brasil, há contradições em
razão das intempéries. No Centro-Oeste, no Norte e
no Nordeste, há prejuízos devido ao excesso de chu
vas, e, no Sul, nesse período em que os agricultores
regularmente colhem suas safras, as lavouras estão
prejudicadas.

Estamos encetando grande movimento para bus
car apoio para o pequeno agricultor, o que mais perde,
e também para a infra-estrutura dos Municípios que
decretaram estado de emergência.

Na próxima semana, de posse dos dados oficiais,
encaminharemos pedido de socorro ao Governo Fe
deral, ao Sr. Ministro da Agricultura e a outros, a fim de
minimizar os problemas causados pela intempérie que
mais uma vez assola o Sul e também causa grande
prejuízo às Regiões Centro-Oeste e Nordeste.

Faço um apelo para que todos nos irmanemos
no intuito de apoiar os pequenos agricultores que tra
balham, produzem e os Municípios que fazem de tudo
para minimizar os prejuízos. Faço um apelo também ao
Governo de Santa Catarina a fim de que traduza em
apoio ações concretas para os agricultores de comu
nidades sofridas por falta de equipamentos, sementes
e crédito de emergência.

Muito obrigado.
O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem VExª. a

palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, participei de audiência no Ministério
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de Minas e Energia, com a Ministra Di/ma Rousseff e
o Movimento dos Atingidos pelas Barragens - MAB,
para tratar da precária situação que os agricultores e
agricultoras estão vivendo.

O MAB fez um levantamento em 29 barragens,
já construídas e em construção, e o saldo para o lado
dos agricultores é negativo, pois 20 mil famílias não
foram reassentadas, 15 mil não têm casas e 27 mil
famílias não têm energia elétrica ~ este último dado é
um absurdo, pois a maioria são barragens para gera
ção de energia elétrica.

O que está acontecendo é queo Governo herdou
esse problema gerado pelo Governo anterior, que não
tratou do problema social. Essas famílias perderam
suas terras e casas debaixo d'água e .ficaram sem
nada, pois as .empresas, na grande maioria multina
cionais, fazem as barragens, desalojam milhares de
pessoas e não reassentam nem indenizam pelo valor
real, o que seria de direito. Pois hoje são mais de 70
mil famílias desalojadas e com pendências, por algum
impacto provocadopela obra.

Quero aqui saudar a Ministra Dilma Rousseff, que
recebeu o MAB e que, com o centro do Governo, se
comprometeu a formar um grupo de trabalho composto
pelos Ministérios de Minas e Energia, Meio Ambiente,
Desenvolvimento Agrário e IntegraçãoNacional, para
juntos buscar a resolução dos problemas enfrentados
por essa população. Não sou .contra a construção de
barragens, mas deve ser resolvida a questão social e
ambiental por elas provocadas.

Sr. Presidente, solicito a V.Exª. que meu pro
nunciamento seja divulgado emA Voz do Brasil e nos
meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR.CÉSARBANDEIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR.PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Exa. a

palavra.
O SR. CÉSAR BANDEIRA (PFL-MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, inicialmente, quero agradecer aos colegas
de partido por terem-me indicado 1º Vice-Presidente
da Comissão de Educação desta Casa.

Há hoje grande preocupação em todo o País com
a condução do importante segmento da educação e
com a administração do Sr. Ministro Tarso Genro. Re
centemente, com a substituição de Cristovam Buar
que, foi realizada uma operação-desmonte pelo atual
Ministro. E eu me pergunto se muitos, como eu, têm
a mesma dúvida: a que partido pertencia Cristovam
Buarque? A que partido pertence Tarso Genro?

A preocupação de todos nós, que militamos na
área educacional, são os rumos traçados para o se-

toro Tenho lido em jornais entrevistas e declarações do
atual Ministro, mas não tenho visto diretrizes que dêem
confiabilidade ao segmento mais importante do País.
Não tenho visto nenhum rumo para a recuperação das
universidades públicas brasileiras, que estão sucate
adas no que diz respeito tanto a seu corpo docente,
quanto a sua estrutura física.

Não acredito ainda que isso vá acontecer, mas,
segundo o Ministério, haverá ocupação de vagas em
unidades particulares se as instituições sonegarem im
postos. Ora, se existem nas universidades brasileiras
muitas vagas ociosas, por que não se faz a adequa
ção das faculdades para que ofereçam essas vagas
gratuitamente ...., essa é sua finalidade...., aos jovens
brasileiros?

Queremos promover um grande debate e estamos
preocupados com isso. Vamos promover seminários na
Comissão de Educação, quando todos poderão dar sua
opinião. Vou discutir a matéria outras vezes, porque vejo
que os rumos não estão sendo bem traçados.

Existe o Conselho Nacional de Educação, órgão
que faz a análise dos processospara serem homolo
gados no MEC. O Conselho. é composto de homens
de grande capacidade, eméritos professores. Não são
levados em consideração, por simples portaria, os pa
receres daquele Conselho, os quais, a pedido de en
tidades, são transferidos aleatoriamente -às vezes,
os pareceres vêm do Conselho. Ou se·mantém outro
Conselho, ou se dácredibmdadeao existente.

Deixo umasugestão ao Ministro: permaneça com
o Conselho, porque lá está a competência do ensino
ligado ao MEC.

O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) ...., Tem VEXª. a
palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-HS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
sessão anterior, nas 3 votações de emendas· consti
tucionais, acompanhei a orientação do meu partido
- votei com o Governo· -, inclusive saudando deci
são desta Casa de aprovar hoje, em primeiro turno,
a transferência de recursos da CIDE para Estados e
Municípios.

O SR. lINCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Exª. a
palavra.

O SR.lINCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, par
ticipamos hoje de Jeuniãoda Comissão Especial que
analisa a PEC sobre a coincidência de mandatos ele
tivos.
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É de extréma importância para aNação brasileira
que haja coincidência dos mandatos eletivos, porque
eleição de 2 em 2 anos onera por demais o Estado
brasileiro. E também acaba conturbando os processos
legislativo e executivo em todo o Brasil.

Esta Casa acaba parando 2 vezes num ano, ou
2 vezes por mandato. Por exemplo, um Deputado Fe
deral que quer candidatar-se a Prefeito de sua cidade
pára seu trabalho nesta Casa, no segundo semestre
do ano da eleição, para se candidatar. Já no final do
mandato, outros Deputados também imprimem ritmo
muito mais lento neste Parlamento. Com isso, sofre o
processo legislativo, e o alto custo onera os Estados.

É preciso, sim, que haja coincidência de mandatos
no Brasil, e estamos trabalhando para isso. Pedimos
aos partidos que comecem a se reunir nesse séntido.
O Partido Liberal está promovendo audiências públi
cas e ouvindo representantes de partidos. O Colégio
de Vice-Líderes, o Líder do Bloco PUPSL, Deputado
Sandro Mabel, o Presidente do partido, Deputado Val
demar Costa Neto, e nós todos estamos trabalhando
para somar esforços ainda neste primeiro semestre,
porque no segundo vai ficar difícil votar a matéria.

Faço um alerta aos Srs. Deputados. Cada Parla
mentar, democraticamente, tem o direito de propor ou
assinar a PEC que quiser. No entanto, há alguns nesta
Casa que ainda continuam assinando documentos nos
corredores, às vezes sem ler, e depois vão ter sérios
problemas com a imprensa. Inclusive, há uma PEC
tramitando nesta Casa - com todo o respeito ao autor
dessa PEC, um Deputado íntegro, sério - exatamente
sobre prorrogação de mandato eletivo desta Legislatu
ra, e alguns Deputados estão assinando. Então, é bom
ficarmos atentos, porque isso pode trazer sério cons
trangimento aos Parlamentares que a assinarem.

Respeito quem está fazendo, respeito quem está
querendo comprar esse tipo de briga, mas eu particu
larmente não faço. Já estamos analisando uma PEC
que trata da coincidência de mandatos eletivos e que
remos fazer isso da maneira certa e com o eleitor ple
namente consciente nesse sentido.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Exª. a

palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PSDB-SC. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a FURB tem sido a referência
das direções políticas e sociais para a grande região
do Itajaí. O desenvolvimento da região deve-se em
grande parte à integração científico-cultural.

Março de 2004

Há muito tempo, a região carece de um centro de
referencia na área da saúde. Depois de muito empenho
das lideranças locais, foram iniciadas neste mês de
março as obras da primeira fase do Hospital Regional
Universitário de Blumenau, no Campus V da FURB (For
taleza), previstas em 1.662 metros quadrados de área
construída. O contrato foi assinado pelo Reitor Egon
Schramm e o empresário Venicio Agostinho Dalsenter,
que venceu a licitação para a construção. Dalsenter é
engenheiro civil formado pela FURB, tendo também
atuado como docente na instituição.

Nessa fase, serão edificados os prédios do Pronto
Atendimento, do Centro de Diagnóstico, da Central de
Utilidade e da área de circulação. O custo da obra é
de 2.113 milhões de reais, originários de recursos da
instituição e de convênio entre a FURB e o Ministério
da Saúde (FUNASA). Pelo qontrato, o prazo para en
trega das edificações é de 180 dias.

Outro assunto, Sr. Presidente. O cooperativismo,
capaz de promover a união de esforços individuais, a
solidariedade e o auxílio mútuo, surgiu na Inglaterra,
no século XIX. Em 1844, criou-se em Rochdale a pri
meira cooperativa de consumo. Na França, nesse mes
mo período, criaram-se as cooperativas de produção
agrícola, e, na Alemanha, as cooperativas de crédito
foram constituídas a partir de 1849.

Ressalto que essas sociedades cooperativas
foram inspiradas em princípios democráticos que pre
valecem até hoje: adesão livre de qualquer pessoa,
administração praticada pelos próprios cooperados,
divisão dos resultados financeiros proporcionais à par
ticipação dos associados, neutralidade social, política
e religiosa e sem obtenção de lucro.

A Lei 5.764, de 1971, que, no próximo dia 16,
completa 32 anos, define a Política Nacional de Co
operativismo.

Registro ainda que as cooperativas de crédito têm
por objeto essencial proporcionar a seus sócios recur
sos financeiros por meio da mutualidade, mediante taxa
de juros adequada em relação ao mercado, todavia,
cobrando menos nos empréstimos e pagando melhor
pelas aplicações de seus cooperados, que, além de
clientes, são donos dessas sociedades.

A Constituição Federal de 1988 assegura estí
mulo ao cooperativismo, inclusive tributário, devido à
sua característica básica, a norma essencial das coo
perativas, que é a solidariedade.

Portanto, o solidarismo cooperativista mantém
estreito vínculo com o ideal de justiça social, respei
to à pessoa humana, abolição ao lucro especulativo,
remuneração proporcional ao trabalho efetuado e,
sobretudo, reverência à liberdade, fundamental pilar
da democracia.
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Sempre é bom recordar o lema do ideário do co
operativismo mundial: Um por todos e todos por um.

Todas as cooperativas distinguem-se pela alínea
"c" do inciso 111 do art. 146 da Constituição Federal, que
estabelece: "adequado tratamento tributário ao ato co
operativo praticado pelas sociedades cooperativas".

O Prof.·Celso Ribeiro.Bastos, em sua magistral
obra Comentários à Constituição Federal, relata:

"Por tratamento. adequado deve-se entender a
outorga de isenções tributárias para os casos em que
a cooperativa atua dentro dos seus objetivos, .levando
se em conta .que é propósito constitucional o apoio ao
cooperativismo. Tomando-se em consideração que na
atividade não há o espírito de lucratividade, conjugado
com o mandamento que ordena conferir um tratamento
adequado, tributariamente falando, ao ato cooperati
vo, tudo isto parece conduzir à inevitável conclusão
de que a outorga de isenções em benefício destas
entidades é a forma que melhor preenche o desidera
to constitucional".

É. um grande equívoco da Secretaria da Recei
ta Federal tributar o ato cooperativo praticado pelas
cooperativas de crédito, uma vez que todos os seus
associados já são tributados. Isso configura transpa
rente bitributação!

A Resolwção nº 2.193, do Banco Central, de 1995,
possibilitou a criação de bancos cooperativos de linha
comercial. Assim, há o BANCOOB e o SICREDI, que
vêm atendendo às cooperativas de crédito e a seus
pequenos produtores rurais. A assistência creditícia
cooperativada no Brasil. também cresce em relação às
atividades de consumo, de educação, de habitação, de
transportes e, sobretudo, na área de saúde, merecen
do realceesp~cialas UNICREDs.

Faço minha homenagem àUNIGRED Central de
São Paulo,· que. é presidida pelo competente médico
Dr. Pedro Antunes Negrão e cujas 20 cooperativas
singulares associadas geram 300 empregos, con
gregandoesforços de cerca de 10 mil cooperados na
área de saúde.

A Resolução nº 2.60a, do Banco Central, esta
belece que a&. cQoperativas centrais de crédito cabe
a responsabilidade de auditar, fiscalizar e inspecionar
suas filiadas, além deformar e capacitar seus dirigen
tese associados.

No Paísde hoje, o cooperativismo de crédito
apresenta~secomo importante alternativa para 4 gran
des problemas financeiros vivenciados na atualidade:
pequeno volume de crédito disponível para a socieda
de; elevada taxa de juros praticada no mercado; alto
custo das taxas e tarifas bancárias; e inexpressivo
sistema de crédito para os trabalhadores urbanos de
baixa renda.

Finalizando, faço um apelo às autoridades eco
nômicas do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para que tomem providências urgentes no sentido
de revogar a Instrução Normativa SRF nº 333, de 2003,
que fixou a cobrança do Imposto de Renda sobre o
resultado positivo das aplicações financeiras das coo
perativas de crédito em outras instituições financeiras,
considerando que os cooperados já estão sujeitos à
retenção desse tributo em suas aplicações.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
também falar sobre a atual. reforma tributária, que
submeteu o povo brasileiro a. pagar mais 45 bilhões
de reais. Foram aumentados o Imposto de Renda, a
GIDE, a CPMF, a COFINS e outros impostos.

Na sua grande maioria, essas arrecadações não
são redistribuídas aos Estados e Municípios, conforme
está previsto no pacto federativo. Nesse sentido, trago
aqui pedidodo Governador de Santa Catarinade que
esta Gasa aprecie e aprove algumas emendas à Me
dida Provisória nº 161, para queaGIDE seja melhor
redistribuída, eos entes federados possam manter
a trafegabilidade das vias públicas, em respeito aos
contribuintes:

a) dar nova redação ao caput da art. 1° A da Lei
n° 10.336, de 19 de dezembro de 2001, acrescido pela
MP n° 161/04: a. redação proposta mantém o objetivo
original da MP, prevendo que os recursos devem ser
utilizados, obrigatoriamente, naampliação, na recupe
ração e na manutenção da infra-estrutura de transpor
tes. Visa, também, excluir a CIDE da Desvinculação
das Receitas da União, prevista no art. 76 do ADCT da
Constituição Federal de 1988,para efeitos de distribui
ção aos Estados e ao Distrito Federal, a exemplo das
demais receitas da União repartidas comas Unidades
da Federação, expresf)amenteexclUídasda DRU pelo
§ 1º do referido art. 76;

b) acrescentaraó art. 1° Ada Lei n° 10.336/01,
acrescido pela MP n°161/04, parágrafo que deixe clara
a exclusão da GIDE da Desvinculação das Receitas
da União, prevista no art.. 76 do ADCT da Constitui
ção Federal de.198a, para efeitos de distribuição aos
Estados e ao Distrito Federal, a exemplo das demais
receitas da União repartidas com as Unidades da Fe
deração, expressamente excluídas da DRU pelo § 1°
do referido art. 76;

c) supressão dos §§ 6ºa 12 do art. 1° A da Lei
nº 10.336, de 19de dezembro de 2001, acrescido pelo
art. 1° da MP n° 161/04: aMP condiciona e vincula o
repasse de recursos da CIDE à proposta de programa
de trabalho aprovado peJo Ministério dos Transportes.
Com a aprovação dessa emenda, caberáaos Estados
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e ao Distrito Federal, e não à União, a decisão quanto
à aplicação dos recursos, e a sua fiscalização compe
tirá aos órgãos próprios;

d) dar nova redação ao § 1° do art. 1° A da Lei n°
10.336/01, acrescido pela MP n0161/04: a intenção é
fazer com que os Municípios, a partir das necessidades
apresentadas em cada localidade, firmem convênios
com os Estados, evitando, dessa forma, que fiquem
condicionados a normas estabelecidas em lei federal,
como originalmente consta da MP em tramitação;

e) dar nova redação ao § 2° do art. 1° A da Lei
n° 10.336/01, acrescido pela MP nº 161/04: a emenda
visa tornar mensais os repasses dos recursos da CIDE
aos Estados e ao Distrito Federal, com a finalidade de
agilizar as transferências e, consequentemente, a apli
cação dos recursos na ampliação, na recuperação e
na manutenção da infra-estrutura de transporte;

f) darnova redação aos §§ 4° e 5° do art. 1° A
da Lei n° 10.336/01, acrescido pela MP n0161/04: o
texto procura adaptar à emenda que prevê o repasse
mensal, propondo solução para evitar a interrupção
das transferências durante o período de apuração de
novos percentuais;

g) dar nova redação ao § 13 do art. 1° A da Lei
n° 10.336/01, acrescido pela MP n0161/04: a emenda
suprime o termo permanentemente. Na redação em
vigor, os entes federados são obrigados a manter dis
poníveis os registros contábeis e os demonstrativos
gerenciais por tempo indeterminado;

h) dar nova redação ao art. 2°: a emenda propõe
que a transferênciados recursos alcance a contribuição
verificada em todo o mês de janeiro de 2004, e não
apenas a partir da data da publicação da MP;

i) acrescentar parágrafo ao art. 1° A da Lei n°
10.336/01, acrescido pela MP n0161/04: objetiva retirar
do cálculo da Receita Líquida Real os recursos repas
sados a título da CIDE, uma vez que esses recursos
possuem aplicação já definida.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Exª. a

palavra.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no último dia 20 de março, a Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos - ECT completou 35
anos de feliz existência como empresa pública vincu
lada ao Ministério das Comunicações. Por isso, quero

aqui desta tribuna fazer uma justa homenagem a em
presa que é motivo de orgulho de todo brasileiro e ao
mesmo tempo cobrar dos nobres pares urgência na
aprovação de leis que visam complementar e aperfei
çoar os direitos dos nossos abnegados trabalhadores
dos Correios, principalmente os carteiros, que não
medem esforços para cumprir a missão e honrar o
compromisso da ECT com o povo brasileiro.

Se olharmos a história dos Correios, veremos que
ela teve início nos tempos do Império, quando foram
criados os cargos de Correio Mor da Terra e Correio
Mor do Mar, em 25 de janeiro de 1663, motivo pelo
qual se comemora o Dia do Carteiro em 25 de janeiro,
mas, com o desenvolvimento dos setores produtivos
do Brasil, tornou-se necessária a reorganização do
serviço postal em torno de um modelo mais moder
no que o do Departamento de Correios e Telégrafos
- DCT, que não apresentava infra-estrutura compatível
com as necessidades dos usuários, e, nesse intuito,
no dia 20 de março de 1969, através da Lei nº 509,
foi criada a ECT.

Sr. Presidente, sabemos que o surgimento da
ECT deu-se devido a uma nova postura por parte dos
Poderes Públicos com relação à importância das co
municações e, particularmente, dos serviços postais
e telegráficos para o desenvolvimento do País. O ciclo
de desenvolvimento ocorrido na década de 70 corres
pondeu às novas necessidades de uma clientela que,
pouco a pouco, viu as distâncias serem encurtadas
e percorridas graças ao serviço postal, que se estru
turou e passou a desenvolver e oferecer produtos e
serviços de acordo com a realidade do mercado e as
necessidades de sua clientela.

Ao mesmo tempo, nesse período, a ECT conso
lidou seu papel como importante agente da ação so
cial do Governo, atuando no pagamento de pensões e
aposentadorias, na distribuição de livros escolares, no
transporte de doações em casos de calamidade, em
campanhas de aleitamento materno, no treinamento
de jovens carentes e em inúmeras outras situações
em que demonstra sua preocupação com o bem-es
tar da sociedade.

Além dessas atividades, a partir de 1980 se in
tensificou a preocupação com a ação cultural e o de
senvolvimento de atividades voltadas à preservação
do patrimônio cultural do Brasil, sobretudo no que se
refere à memória postal.

Como disse inicialmente, Sr. Presidente, os Cor
reios estão presentes no Brasil desde os primórdios da
colonização, a história da empresa é grandiosa, e não
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haveria nem tempo aqui para registrá-Ia como gosta
ria, mas eu não poderia deixar de mencionar alguns
pontos que a transformaram no que ela é hoje.

Criada em 1969 como empresa pública de direito
privado, a ECT vem se consolidando nos últimos anos
como a instituição de maior credibilidade e eficiência
no cumprimento de sua missão junto à população bra
sileira, atingindo ainda a posição de um dos mais res
peitados Correios do mundo em termos de qualidade
operacional. Sem deixar de enaltecer os inestimáveis e
valorosos serviços que o antigo DCT prestou à socie
dade brasileira, servindo à,s comunidades dos pontos
mais longínquos do País, tornando-lhes acessível um
extenso leque de produtos e serviços, as mudanças
que se processavam há 35 anos impuseram que hou
vesse uma revisão do modelo de gestão do serviço
postal brasileiro, razão pela qual foi criada a ECT, que
hoje é homenageada, começando aí uma trajetória de
sucesso reconhecido peja opinião pública.

Sr. Presidente, a ECT, atualmente, é uma empresa
em transformaçiio. A cada dia, volume maior de negó
cios é realizado pelos Correios. A globalização torna
os prazos menores. Pessoas e empresas têm novas
necessidades, novas exigências. São grandes desafios,
mas os Correios têm as respostas. Vários projetos de
modernização vêm revolucionando todas as áreas da
empresa, otimizando os investimentos do Governo e
aumentando a produtividade: construção de grandes
complexos operacionais; mecanização da triagem de
objetos; rastre.amento de objetos; plataforma compu
tacional; automação de agência e auto-atendimento;
sistema de franchising na rede de atendimento; re
novação da frota de veículos; e capacitação de seus
recursos humanos.

Hoje os Correios, com sólida infra-estrutura, de
sempenham papel importante no dia-a-dia das empre
sas privadas e públicas, estando presentes em todos os
Municípios brasileiros e consolidando-se como grande
banco de·· serviços. Constitui-se ainda em agente do
Governo Federal na concretização de políticas públi
cas, como entrega de remédios do Ministério da Saúde
em todo Brasil; concessão de benefício previdenciário
e aposentadorias rurais em localidades onde não há
postos do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS;
emissão de passaportes; distribuição de livros didáticos
à rede escolar estadual e municipal em todo o território
nacional; recadastramento de CPF; entrega de carteiras
de habilitação e certificados de licenciamento de veí-

culos; entrega de carnês de impostos, com cobrança
nas agências dos Correios, entre vários outros.

A empresa desenvolve ainda projetos sociais
importantes, como a instalação de caixas postais co
munitárias nas vilas e periferias das grandes cidades e
nas zonas rurais, facilitando a vida dessas comunida
des; projetos de educação de jovens carentes e valo
rização da vida, com oportunidades para que dezenas
de portadores de deficiência físicadesenvolvam suas
atividades profissionais na empresa.

Nobres colegas, essa é, em síntese, a empresa
que hoje homenageio nesta Casa. Os Correios têm
tradição secular neste País e. há .35 anos estão orga
nizados na forma de empresa estatal, constituindo-se
numa dasmais eficientes empresas públicas do Brasil,
orgulho de toda a sociedade brasileira. Seu modelo de
gestão atual vem atendendo perfeitamente às necessi
dades da sociedade, e seu aperfeiçoamento indica ser
o caminho da consolidação da empresa para enfrentar
os desafios do próximo milênio.

E, por falar em aperfeiçoamento, eu não poderia
fazer este pronunciamento sem tocar na questão dos
direitos dos trabalhadores. Inicialmente, eu disse que
faria uma homenagem aos Correios, mas também
cobraria a aprovação de leis que aperfeiçoassem e
complementassem os direitos dos servidores da ECT
Pois bem, Sr. Presidente, hoje estão tramitando nas
Comissôes desta Casa 3 projetos de lei que visam
conceder os adicionais de insalubridade e periculosi
dade aos carteiros. Esses projetos se justificam porque
a periCUlosidade está caracterizada em cada assalto;
em cada· morte por atropelamento; em cada mordida
de cachorro, que tem aumentado nos últimos anos.
Muito são os casos de carteiros que, no estrito cum
prímento do dever, têm sofrido agressões físicas. Já
a insalubridade se verifica no manuseio de malotes e
no atendimento ao público.

Por isso, peço aosSrs. Parlamentares que façam
gestão junto à Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, para agilizar a tramitação e a
aprovação desses.projetos, pois os mesmos estão lá
desde maio de 2003, aguardando o parecer do Rela
tor. Temos que aprovar esses projetos que concedem
os adicionais aos carteiros, visto que os Correios têm
mostrado o quanto uma empresa pública pode dar
respostas de competitividade e cumprimento de seus
objetivos, ou de quanto zelo no trabalho, no atendi
mento eficiente às pessoas e na responsabilidade
profissional pode s~r encontrado nos servidores da
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ECT, seu maior patrimônio e pilar responsável pelo
sucesso da empresa. Tenho plena convicção de que,
ao concedermos esses adicionais aos servidores da
ECT, seremos respaldados pelo aval que a sociedade
brasileira atribui aos Correios e daremos uma demons
tração inequívoca da crença no presente e no futuro
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Ao concluir este pronunciamento de homenagem
à ECT, que diariamente tem sido parceira nas ativida
des de prestação de serviços especiais a esta Casa e
a todas as suas Comissões Permanentes, quero para
benizar seu atual Presidente, o Dr. João Henrique de
Almeida Souza e desejar que tenha, na gestão da ECT,
sucesso tão brilhante quanto o que teve quando era
Deputado, especialmente quando presidiu a Comissão
de Viação e Transportes, da qual sou membro titular.

E quero ainda dar 2 recados: o primeiro refere-se
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 299, de 1996, so
bre companheiros anistiados que ainda sofrem reflexos
do Governo Collor - isso ainda não foi solucionado; o
outro diz respeito àquela velha história do não-paga
mento dos aposentados ferroviários, que estão sem
receber os 9%.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem Y.Exª. a

palavra.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que,
na última votação da sessão extraordinária, acompa
nhei a orientação do meu partido.

O SR. MARCUS VICENTE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Exª. a
palavra.

O SR. MARCUS VICENTE (PTB-ES. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna parabenizar o
Governo do Estado do Espírito Santo pela decisão de
repassar R$1,5 milhão para a Associação Feminina de
Educação e Combate ao Câncer - AFECC.

O Governador Paulo Hartung enviou à Assem
bléiaLegislativa projeto de lei solicitando autorização
para destinar a verba à entidade.

Os recursos estavam parados na LOTERES, a
loteria do Estado, desde outubro de 2003, quando a
autarquia foi extinta.

A aprovação do projeto de lei vai proporcionar
inúmeros benefícios à população capixaba, uma vez
que a AFECC presta nobres serviços àquele povo. Por
outro lado, é um apoio indireto ao Hospital Santa Rita
de Cássia, que também executa trabalho relevante.

Através desse projeto, o Governo Estadual mostra
o respeito que tem com esse tipo de trabalho, além de

estimular o desenvolvimento e a ampliação de outras
atividades voluntárias, não só na área da saúde, como
na educação, na assistência social e outros setores.

A AFECC é uma instituição sem fins lucrativos,
fundada em 1952. A entidade é mantenedora do ~os

pital Santa Rita de Cássia, onde são executados os
trabalhos de atendimento ao câncer em pacientes de
ambos os sexos.

A instituição tem como principal objetivo fornecer
medicamentos, alimentação, transporte, hospedagem,
material de curativo e diversos outros itens para os
pacientes carentes em tratamento. O ambulatório de
oncologia atende exclusivamente a pacientes usuários
do Sistema Único de Saúde. Mensalmente são atendi

das cerca de 3 mil pessoas, mas a atual estrutura não
é suficiente para fazer face à crescente demanda.

Em sua fundação, a prevenção era um dos prin
cipais focos de ação da AFECC. No ano passado, o
Programa de Prevenção do Câncer recebeu nova rou
pagem, concentrando-se, principalmente, em escolas
públicas e particulares, empresas e órgãos públicos.

A entidade realiza anualmente 250 mil atendimen
tos através do SUS a pacientes de ambos os sexos
com câncer e sobrevive com recursos de doações e

ajuda de voluntários.
Atualmente, o SUS paga menos de R$1 0,00 por

consulta, dependendo da especialidade, o que impos
sibilita uma dedicação maior por parte do profissional.
Além do atendimento médico, o ambulatório oferece

suporte individual para pacientes e familiares nas áre
as de Psicologia, Assistência Social, Enfermagem, Fi
sioterapia, Acupuntura e Nutrição. Os voluntários pre
param e servem lanche reforçado para os pacientes
e acompanhantes, além de orientar as pessoas que
esperam pelo atendimento.

Diante do trabalho exemplar que essa institui
ção vem prestando à população capixaba, resta-me,
como Parlamentar, manifestar nosso agradecimento
e reconhecimento ao Governo do Espírito Santo e à
AFECC.
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Sr. Presidente, solicito a V.Exª. a divulgação do
meu pronunciamento nos órgãos de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.EXª. a

palavra.
O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Pela ordem.

Sem revisãodo orador.) ~ Sr. Presidente, quero refor
çar o apelo do colega de bancada, Deputado Carlos
Santana, para que os direitos dos anistiados do Go
verno Collor sejam assegurados por meio da votação
do projeto de decreto legislativo que trata da matéria.
Eles nos cobram esse compromisso. E, na boa polí
tica, os compromissos devem ser cumpridos. Vamos
insistir nisso.

Aproveito para pedir o empenho absoluto do
nosso Governo na negociação com·as diferentes ca~

tegorias paralisadas, seja com os fiscais do Ministério
da Agricultura, seja com os advogados da União, seja
com todas BIS carreiras jurídicas que defendem a União
e a República e conquistam recursos para desenvolver
nossas políticas públicas. O Governo não deve encarar
esse fato como rotina e deixar de tomar providências.
Ele tem de intensificara negociação, dialogar com es
sas categorias, apresentar contrapropostas e instituir
uma mesa de negociação eficaz.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos
os que assistem a esta sessão ou nela trabalham, o
caso Waldomiro Diniz é muito grave, porque fere uma
tradição ética que o PT construiu como nenhum outro
partido neste País. Essa seria a pior situação, do ponto
de vista da opinião pública e da crença popular. Está
provado que Waldomiro pediu propina para alterar um
contrato com aLOTERJ e solicitou dinheiro para campa
nhas variadas, não só do PT, como da então candidata
Rosinha Garotinho, na época do PSB. Diante desse
fato objetivo, qualquer investigação sobre a atuação
de Waldomiro, até hoje, deveria merecer nosso apoio,
seja do Executivo, via Polícia Federal, seja do Minis
tério Público, seja do próprio Legislativo.

O resultado da comissão de sindicância do Pa
lácio do Planalto, divulgado hoje pela imprensa e que
aponta "indícios veementes" de improbidade adminis
trativa de Waldomiro Diniz, impõe claramente a neces
sidade de se aprofundarem as investigações.

Votei, na bancada do PT, a favor de uma CPI
para examinar a atuação de Waldomiro na interme-

diação do contrato da Caixa Econômica Federal com
a GTECH. Além disso, propus, com mais 8 colegas, a
constituição de Comissão Externa para acompanhar
o caso. Esta proposta também foi desaprovada pela
bancada. Tenho convicção de que iríamos fundo na
investigação e de que não pairariam dúvidas sobre a
lisura do Ministro José Dirceu. Sempre que se abafa
uma CPI, deixa-se margem para que os adversários
levantem suspeitas.

Defendo, como o SenadorSuplicy, que o Ministro
venha ao Congresso para explicar tudo e enfrentar o
muito de hipocrisia que há na Oposição. O Deputado
e Ministro José Dirceu é experiente e já passou por
situações muito mais difíceis na sua vida, defendendo
o País e combatendo a ditadura. É um dos heróis vivos
da resistência ao regime militar obscurantista.

Por queo medo de apurar? A estratégia de não
apoiar a CPI foi equivocada e não esteve à altura das
tradições do PT e do que a gente sempre pregou. É
uma situação, nomínimo, extremamentedesconfortá
vel para todos nós.

O silêncio de Waldomiro Diniz no depoimento à
Polícia Federal transforma-se em mais um argumento
em defesa da CPI. Sabemos que, no Direito Criminal,
a recomendação dos advogados para quem tem en
volvimento com atos ilícitos é falar o mínimo possível
e dizer só o inevitável em juízo. Então, o procedimen
to dele foi de quem deve, teme e está muito enrolado.
Ora, na medida em que era uma figura importante no
nosso Governo, é· evidente que não folgo. com esse
depoimento. Aquele "nada a declarar",· na verdade,
significa "muito a dizer".

O PT precisa recuperar a bandeira da ética na
política. Nem tudo está perdido. A própria confiança
que a população deposita no Presidente·Lula, e que
não foi abalada com esse caSo, revela que.ela ainda
tem esperança na proposta do PT, já que Lula não
existiria sem ele.

Temos de assumir uma agenda positiva de verda
de. Na campanha municipal deste ano, quando ainda
não teremos nenhuma mudança nas regras eleitorais,
deveríamos ser pioneiros em assumir a recomendação
do Tribunal Superior Eleitoral de colocar na Internet
tudo que os nossos candidatos majoritários receberam
e gastaram na campanha. Seria um gesto de pionei
rismo, que puxaria outros partidos.

No campo político, o Governo deveria ter a gran
deza de chamar a Oposição para construir uma agenda
nacional anticorrupção, sem tentar remoer o passado,
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mas fazendo, a partir de agora, um combate eficaz a
essa que é uma das maiores chagas nacionais. Este
seria um ato de grandeza. Para isso, é preciso que os
partidos que assumem esse discurso estejam juntos.
Há questões que são mais do País que do Governo, e
este deveria ter um gesto de humildade em reconhecer
que errou e que houve falta de controle de qualidade
em relação a assessores importantes. O PT deve ad
mitir que, não sendo uma comunidade de santos e per
feitos, tem a capacidade de corrigir os próprios erros.

A.Oposição está cumprindo seu papel. É próprio
dela pedir a investigação de denúncias. Discordo da
idéia de que foi o Presidente do PSDB, José Serra,
quem lançou a acusação contra Waldomiro. Não creio
que haja um complô do capital financeiro internacio
nal para enfraquecer José Dirceu, que, de fato, tem
uma visão mais desenvolvimentista. Tenho convicção
de que esse episódio será superado se tiver início o
tão esperado crescimento econômico e se o caso for
investigado a fundo.

O fato de senadores do PT retirarem a assinatura
do requerimento para a criação da CPI dos Bingos é
péssimo. Nãovejo nenhum problema nessa CPI, pois
os bingos viviam situação tão irregular e tão claramente
ligada ao crime que o Governo não titubeou em editar
a MP que os fechou. É claro que temos a preocupação
de oferecer alternativas para os cerca de 30 mil tra
balhadores que ficaram desempregados e as poucas
entidades esportivas que recebiam alguma ajuda dos
bingos. Mas, se o Governo reconheceu que o sistema
encobria lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e até
o uso de máquinas eletrônicas viciadas, que drenavam
a minguada poupança popular, não devia temer uma
CPI dos Bingos.

É necessário que o Executivo efetive a implan
tação da Agência Nacional Anticorrupção, conforme
compromisso assinado pelo então candidato Lula com
a organização Transparência Brasil. Essa iniciativa co
locaria em primeiro plano o combate à corrupção.

O caso Diniz nos remete, infelizmente, para a tra
dição secular do tráfico de influência e da apropriação
indevida do público pelo privado, característica que,
como apontou Sérgio Buarque de Hollanda, impede
que o Estado brasileiro avance na defesa do princípio
da impessoalidade.

Por isso, quero saudar a importante sindicância
liderada pelo Ministro da Articulação Política, Deputado
Aldo Rebelo, que mostrou que o Governo não quer
colocar panos quentes na investigação das práticas

delituosas do ex-assessor da Casa Civil. Creio que tal
resultado é pouco comum na nossa tradição republica
na. As investigações do Ministério Público e da Polícia
Federal, obviamente, têm de continuar.

É lamentável que esse Sr. Waldomiro tenha
ocupado tanto espaço no Governo e tenha convivi
do conosco durante tanto tempo com ares de grande
homem e de figura pública ilibada, entregando-se, no
entanto, a esse tipo de atividade. É uma falha grave do
Governo. Temos de fazer autocrítica e assumir o nosso
erro, mas também temos de seguir adiante.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR.WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Manato) - Tem V.Exª. a

palavra.
OSR.WLADlMIR COSTA (PMDB-PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Manato, Sras. e Srs. Deputados, tramitará hoje nesta
Casa a Medida Provisória nº 168. Observo que muitos
colegas estão à vontade para apoiá-Ia, mas a grande
maioria demonstra a intenção de fazer prevalecer o
direito dos 320 mil pais de família que estão desem
pregados em virtude dessa medida. Ela se originou no
escândalo que tomou conta do País depois dadesco
berta do "propinoduto" comandado por Waldomiro Di
niz, esse excremento humano, essa figura asquerosa
que há muito tempo vinha cometendo uma série de
atos delituosos, de transações ilícitas nos bastidores
do Governo, tentando com isso macular a imagem do
Presidente Lula.

Sras. e Srs. Deputados, manifesto meu apoio às
320 mil famílias que hoje estão agonizando, enfrentan
do sérios problemas inclusive para comprar alimentos.
Os empresários também sofrem as conseqüências da
crise, porque investiram muito dinheiro no setor. Está
se generalizando; 320 mil pessoas não podem pagar
por causa de um meliante, de um vagabundo infiltrado
nos bastidores do Governo.

Hoje, essa medida provisória tramitará na Casa.
Tenho convicção de que, amanhã, as portas dos bin
gos se abrirão. Os Governadores e os presidentes das
loterias estaduais precisam ser ouvidos.

A Loteria do Estado do Rio Grande do Sul, por
exemplo, tem 161 anos de existência; a de meu Esta
do, o Pará, 147. Recentemente, a competente Polícia
Federal paraense promoveu a abertura de 20 inquéri
tos para apurar transações ilícitas comandadas pelos
proprietários das casas de bingo no Estado. Deflagra-
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ram uma série de diligências, grampearam telefones
e foram em busca de algo para tentar pô-los atrás das
grades, em inquéritos tombados pela competente, re
pito, Polícia Federal do Estado do Pará Nenhum ilícito
foi encontrado, nenhum fato que vinculasse os donos
das casas de bingo a transações com drogas e lava
gem de dinheiro.

Tenho certeza de que todos os meus pares, co
legas do PIVIDB e de vários outros partidos, sensibi
lizados, darão apoio aos 320 mil pais de família que
hoje agonizam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Manato, § 29 do art. 18 do Regimento In

terno, .deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 19 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência pede aos Srs. Parlamentares que venham
ao plenário, pois em poucos minutos será iniciada a
Ordem do Dia, a pedido do Presidente João Paulo
Cunha. Vamos votar matérias pendentes.

A SRA. ZELlNDA NOVAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exª. a palavra.

A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL-BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no. dia 24 de março de 1923,
três empresários baianos instalaram a primeira emis
sora baiana e a segunda no Nordeste, com um pe
queno transmissor de 5 KW, em estúdio implantado
no primeiro andar de um prédio situado na Avenida
Sete de Setembro.

Em 1940, a Rádio Sociedade foi vendida aos
Diários e Emissoras Associados do Brasil, sob a lide
rança do jornalista Assis Chateaubriand. No ano de
1954, comum amplo auditório, abriu-se para uma fase
de programação artística, revelando grandes valores
- cantores, locutores, atores, narradores esportivos e
noticiaristas baianos.

Em 1982, passou a operar com transmissores
de 100 KW, tornando-se a mais potente do Norte e
Nordeste. Quinze anos depois, procedendo a mu
danças na direção, a Rádio Sociedade integrou-se à
Rede Record.

Primeira rádio baiana a transmitir os grandes
acontecimentos da 2ª Grande Guerra Mundial, a Rá
dio Sociedade operou sem concorrência por 17 anos
e durante toda sua existência acompanhou a evolução
social e tecnológica do País, através de um processo

constante de modernização dos equipamentos e da
sua programação, sem perder a identidade cultural
com o povo desta terra.

Contando com uma equipe técnica do mais alto
nível nos diversos setores, ingressa no novo milênio
permanecendo voltada para os interesses da população
mais humilde e para a difusão da cultura e dos valores
mais essenciais da vida humana, tendo se tornando a
mais ouvida do Norte e Nordeste, alcançando na Bahia
picos de audiência de mais de 50%.

Congratulamo-nos, pois, com toda a diretoria e
a equipe da Rádio Sociedade da Bahia pelos 81 anos
de atividades ininterruptas.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Pro
fessor Irapuan Teixeira.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, todos nós, cidadãos brasileiros, tivemos um dia, em
nossa juventude, o sonho de servir às Forças Armadas
- ao Exército, à Aeronáutica ou à Marinha -, e à nossa
Pátria. Muitos acreditaram nesse sonho, dedicaram e
ainda dedicam sua vida a proteger o País.

Embora não sejamos um país belicoso, nossas
Forças Armadas são muito necessárias, porque garan
tem a paz e asegurança danossa gente e resguardam
as nossas fronteiras.

Entretanto, os militares brasileiros encontram-se
hoje numa situação remuneratória aquém das atribui
ções que lhes são confiadas. Estão quietos, e esse
silêncio não é bom. Não sabemos o que podem estar
pensando, tendo em vista que seus salários estão há
4 anos sem reajuste.

Sr. Presidente, gostaria queVExª. autorizasse a
anexação a este discurso da tabela remuneratória dos
mimares. Todos precisam saber que um recruta recebe
153 reais; um coronel-aviador, algo em torno de 3 mil e
900 reais; e um general de Exército, ocupante do mais
alto posto da corporação, menos de 5 mil reais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as famílias
dos militares pedem seja votada a Medida Provisória
nº 2.131, de 2000, atual nº 2.215-10, de 2001, para
que sejam remunerados adequadamente os servido
res das Forças Armadas.

Muito obrigado.

TABELA A QUE SE REFERE O ORA
DOR
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o SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nobres pa
res, venho registrar a preocupação dos brasileiros, em
especial dos paranaenses, com os sérios problemas
que vem enfrentando o importantíssimo Porto de Pa
ranaguá.

Ontemrealizamos diversas reuniões para tratar
desse assunto. Hoje Já estivemos com o Ministro Aldo
Rebelo e com o novo Ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento. Esperamos que o Governo participe ati
vamente das negociações, para que cheguemos a um
denominador comum. A situação não pode perdurar.
Os prejuízos são enormes para o Estado do Paraná
e, conseqüentemente, para0 País.

Apelo também para o bom senso do Governo
Estadual, a fim de que cheguemos a um entendimento
e o portocontim-!egerando bons frutos para o Brasil.

O SR. SEVERIANO ALVES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Tem
V.Exª. a palavra,

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que
eu queria registrar já foi dito pelo Deputado Professor
Irapuan Teixeira. Fiquei muito sensibilizado pelo panfleto
que está sendo distribuído pelas famílias dos militares
das Forças Armadas,· que reclamam de salários con
gelados há mais de 4 anos. O Governo deveria tomar
uma providênpia. As Forças Armadas, que têm como
alicerce a disciplina, não fazem greve nem algazarra;
cumprem seu papel constitucional, diferentemente de
outras corporações.

Estarréce-nos a todos saber que um·recruta, ou
soldadoraso,como se diz, ganha menos de 1 salário
mínimo pormês, e que um general de Último escalão,
4 mil e 500 reais.

Agentes da polícia Federal também reivindicam
reajuste salarial. Querem receber o equivalente ao
salário deum delegado, 8 mil reais. Somos favoráveis
ao aumento pleiteado pelos policiais federais,·mas não
podemos ficarcalados diantedo estado de penúria em
que se encontram as nossas Forças Armadas, sem falar
da total falta de infra-estrutura de que padecem.

Muitoobtigado, Sr. Presidente.
O SR. B'ENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR.. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exª. a palavra.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP-AL. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Programa de Equalização de Custos
de Produção de Cana-de-Açúcar para a Região Nor
deste é administrado pelo Governo Federal no contexto
da economia agrocanavieira e suportado pelos dispo
sitivos constitucionais que admitem políticas públicas
diferenciadas com vistas á promoção do declínio das
desigualdades regionais, bem como por um cipoal de
normas infraconstitucíonais e um conjunto de regula
mentos governamentais.

O fundamento econômico dessa política pública
governamentcll consiste na concessão de uma parcela
de valor diretamente aos produtores de cana-de-açúcar
da Região Nordeste, em função de sua produção efe
tiva, com vistas a possibilitar uma competição normal
entre os produtores dessa região frente aos produtores
localizados na macrorregião do Estado de São Paulo,
dadas as adversidades estruturais para a produção
dessa cultura agrícola no Nordeste, insuperável ape
nas pelo ângulo do gerenciamento humano.

O Pólo Agroindustrial Canavieiro daRegião Nor
deste, em que pese representar cerca de 15% da pro
dução nacional, compete, normalmente, com essa
atividade a nível mundial, pois contabiliza o quarto
menor custo do planeta, estando em primeiro lugar o
Estado de São Paulo como maior produtor nacional,
com cerca de 58% da produção nacion;3J.

Logo, é fácil conCluir que a atividade produtiva da
cana-de-açÚcarno Nordeste consegue competir com
o mundo, mais não consegue competir com os custos
agrícolas possibilitados aos produtores do. Estado de
São Paulo.

As adversidades climáticas estruturais e o de
senvolvimento da cultura em solos mais pobres e de
topografia acidentada impossibilitam ao bravo produtor
nordestino exercer uma competição natural e lógica, em
tempos de livre mercado, com os custos e produtivida
de do Sudeste, em que pese já se registrar evoluções
muito positivas no custo e naprodutividade nordestina,
mercê dos esforços e dispêndios de seus produtores
em novas tecnologias de tratos culturais agrícolas, ir
rigação e novas variedades de canas. Contudo, a rea
lidade. edafoclimática relativa a solo, topografia e clima
torna inalcançável.o objetivo de se igualar à eficiência
entre as duas regiões.

Vale registrar a já confirmada eficiência de pro
dutores oriundos da Região Nordeste em terras da
Região Centro-Sulea inexistência da situação inversa,
onde produtores do Centro-Sul venham a instalar-se
na Região Nordeste para a exploração da cultura da
cana-de-açúcar.
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A insuperabilidade dessas adversidades estru
turais para produção agrícola da cana-de-açúcar no
Nordeste do Brasil fica também confirmada quando se
constata que desde a década de 80 foram eliminados
todos os subsídios ao processo industrial de fabricação
de açúcar e de álcool aos produtores nordestinos, dada
a condição similar alcançada com méritos em relação
aos níveis de tecnologia industrial observados em São
Paulo. Remanesce, então, o insuperável obstáculo de
ser possível pela melhoria das técnicas agrícolas dis
poníveis e economicamente viáveis a aproximação dos
custos e produtividades agrícolas nordestinos com os
alcançados no Sudeste.

Portanto, esta sábia política pública governa
mental representada pelo Programa de Equalização
de Custos de Produção de Cana-de-Açúcar para a
Região Nordeste proporciona um dispêndio fiscal de
grande retorno econômico e social, haja vista os re
sultados obtidos na longa trajetória de existência do
referido programa.

Esse programa tem significado regional e até
nacional, além do amparo constitucional no que se
refere à legitimidade do Poder Público de intervir para
reduzir as desigualdades regionais. Ele está autori
zado há mais de meio século e é executado há cerca
de 40 anos, por meio de diversos instrumentos legais
e normativos que autorizaram e/ou orientaram a sua
operacionalização nesse longo período de existência. A
forma de repasse dos recursos aos beneficiários finais
- produtores de cana-de-açúcar da Região Nordeste
- variou de acordo com as conveniências, possibilida-
des e políticas governamentais em cada época: iniciado
pelo Decreto-Lei nº 3.855, de 1941, reforçado pela Lei
nº 4.870, de 1965 e, mais recentemente, pela Lei nº
10.453, de 2002, pelo Decreto nº 4.353, de 2002, pelas
Resoluções nºs 5 e 6 do Conselho Interministerial do
Açúcar e do Álcool - CIMA, de 1998, e pela Portaria
do Ministério da Fazenda nº 275, de 16 de outubro de
1998, que fixa o valor para aquela época de R$5,07
por tonelada de cana, com parcela destinada aos pro
dutores regionais nordestinos para que equalizem os
seus custos agrícolas de produção e possam, aí, sim,
no regime de livre mercado, presidido pela compe
tência empresarial e pela eficiência, as duas Regiões
competir livremente, sem o peso nordestino de ter que
suportar estruturalmente custos adicionais provocados
pela natureza, não pelos homens.

Verifica-se, pois, que desde a instituição do Pro
grama de Equalização de Custos de Produção de Cana
de-Açúcar para a Região Nordeste ele jamais deixou
de merecer um acompanhamento governamental, quer
na sua forma de repasse aos beneficiários, quer na

fonte de recursos utilizados, situação que lhe confere
legitimidade e legalidade como política pública.

A necessidade de preservação da atividade da
agroindústria canavieira na Região Nordeste em ba
ses competitivas sempre presidiu o processo político
e administrativo governamental que instituiu e mantém
em funcionamento o programa.

A primeira motivação decorreu da política de pre
ços oficiais para os produtos do setor sucroalcooleiro
então vigente, que fixava em todo o território nacional
preços iguais para o açúcar e álcool, ao mesmo tempo
em que também fixava preços para a matéria-prima
cana-de-açúcar, diferenciado em função dos custos
de produção em cada Região.

Desde então, constatando-se a existência de
custos agrícolas estruturalmente maiores na Região
Nordeste em relação ao menor custo nacional verifi
cado na região do Estado de São Paulo, procurou-se
dar à primeira região a condição econômica de po
der produzir e comercializar a cana a custo e preços
maiores, mesmo tendo de vender os produtos finais
pelo preço unificado nacionalmente, fixapo com base
no menor custo do País, o do Estado de São Paulo.
Essa intervenção correspondeu à concessão aos pro
dutores nordestinos de uma parcela complementar de
preço compatível com o nível da diferença de custos
agrícolas observada nas duas regiões.

A primeira iniciativa governamental limitou essa
concessão até o período da safra 1977/1978, ocasião
em que se previa a possibilidade de atingimentoda
produtividade nordestina aos níveis da alcançada pe
los produtores de São Paulo.

No entanto, observando as condições estruturais
da produção agrícola na Região Nordeste no que se
refere às condições edafoclimáticas, ou seja, a qua
lidade do solo, sua topografia e clima predominante
na Zona da Mata, principal região produtora de cana,
constatou-se a quase impossibilidade, num médio prazo
e sem grandes investimentos em tecnologia agrícola,
de reduzir as disparidades de custos e produtividades
entre as duas regiões apenas pela via gerencial pri
vada. Por essa razão decidiu-se pela continuidade do
Programa de Equalização de Custos de Produção da
Cana na citada região.

A continuidade dessa medida de apoio interno
restringiu-se tão somente à matéria-prima cana-de
açúcar, eliminando qualquer concessão da mesma aos
produtos industriais finais.

Desse modo, essa medida está incorporada ao
contexto econômico da viabilidade da atividade agro
canavieira da Região Nordeste, através da qual foi
possível ser alcançado escala econômica de produção
na ordem de 50 milhões de toneladas de cana, como
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média histórica, nos anos com safras normais do ponto
de vista climático, já tendo alcançado inclusive a ex
pressiva cifra de 70 milhões de toneladas de cana.

Com a consolidação, em 1999, do processo de
liberalização de preços e mercados para todos os pro
dutos da cadeia produtiva da agroindústria canavieira,
poder-se-ia concluir pela desnecessidade do paga
mento dessa equalização aos produtores nordestinos,
dada a possibilidade de sua obtenção no preço do li
vre mercado, tornando o produto da Região Nordeste
mais caro que o produzido no Estado de São Paulo,
maior produtor nacional.

Ocorre que quando se verifica o desenvolvimento
da atividade sucroalcooleira na década de 90 em toda
a Região Centro-Sul, comparado-o com o desenvolvi
mento da Região Nordeste, constata-se a necessidade
de que seja continuada a aplicação dessa medida de
apoio governamental à produção canavieira nordestina
até que sejam realizados estudos·mais aprofundados
sobrea possibilidade de reconversão da atividade em
microrregiões menos competitivas e atenuação dos
reflexos econômico e sociais decorrentes.

Portanto, não desapareceram os fundamentos
que justificam a continuidade da política pública na
região, representada pelo Programa de Equalização
de Custos de Produção de Cana:

- permanecem as diferenças estruturais edafocli
máticas que elevam os custos agrícolas para produção
de cana no Nordeste vis-á-vis 0$ custos da região de
São Paulo;

-inovações tecnológicas no cultivo e manuseio
agrícola foram introduzidas na lavoura da cana no Nor
deste, resultando em redução de custos e melhoria de
produtividade, sem, contudo, permitir uma competição
natural com a produção do Sudeste;

- a vocação agrícola da Região ainda não conhe
ceu outra atividade que proporcione a renda por área
plantada igualou maior à gerada pela cana;

- os programas de estímulo à atividade industrial,
como n3dutoresda importância da atividade·rural na
Região, não foram suficientes para absorver grandes
contingentes de mão-de-obra e mesmo assim enfren
tam dificuldade na competição econômica com os ou
tros pólos semelhantes no País;

- a longo prazo, talvez seja possível reconverter
a cultura da cana-de-açúcar para outras atividades
econômicas assimiláveis na Região. Contudo, isso só
seria possível como conseqüência de uma ação go
vernamentale privada que exigiria volumosos recursos
em pesquisa e novos investimentos;

- a inexistência de treinamento em novas aptidões
para a mão-de-obra hoje ocupada na cultura da cana

dificulta o ingresso desse grande contingente de traba
lhadores em atividades econômicas urbanas;

- a ocupação de mais de 350 mil postos de tra
balho diretos e a sua fixação na área rural alinha a
agricultura da cana como forte moderador das tensões
sociais na região;

- o expressivo crescimento da produção de cana
na Região Centro-Sul, aolongo da década de 90, em
grande parte. estimulada pela política de subsídios à
produção de álcool, tornou a produção canavieira da
Região Nordestevulnerável aos excessos de produção
do Sudeste e carente de mecanismo que possibilite a
competitividade nordestina em seus mercados nativos
e tradicionais;

- os investimentos privados já realizados nas
plantas industrias para produção de álcool e açúcar
para abastecimento do mercado interno .limitam o di
recionamento daprodução nordestina, em sua totali
dade ou mesmo em sua grande maioria, para o açúcar
de exportação, onde a região compe~e plenamente a
nível mundial;

- a liberação de mercados e· preços ocorreu no
momento em que a Região Centro-Sul estava crescen
do, sem limites, com estímulo governamental, situação
que forçou o direcionamento da sua produção marginal
para o mercado nordestino e para a exportação, redu
zindo os espaços mercadológicos que eram ocupados
com a produção menos competitiva do Nordeste;

- o simples preço do frete entre as duas regiões
não é fator de garantia de mercado e de competição
normal para a produção nordestina, uma vez que as
oportunidades e ofertas de transportes rodoviários, fer
roviários e cabotagem são mais disponíveis no Sudeste,
com preços abaixo da oferta gerada no Nordeste.

A continuidade do Programa de Equalização de
Custos de Produção de Cana-de-Açúcar para a Re
gião Nordeste não significará estímulo desenfreado
à produção, posto que a resolução do CIMA que o
autorizou também limitou o seu alcance até o limite
máximo de 48,5 milhões de toneladas de cana, teto
inferior à média histórica deprodução regional, de 50
milhões de toneladas.

Esse tipo de medida de apoio governamental
interno não conflita com o processo de integração
aduaneira no MERCOSULou nos outros tratados em
discussão, pois se encontra prevista e permitida nas
regras da OMC, vez que não ultrapassa 10% do valor
dos negócios setoriais no mercado externo e, por con
seguinte, não distorce0 comércio externo de açúcar;

O direcionamento do pagamento direto ao pro
dutor rural proporciona um agregado significativo na
circulação da renda onde a produção agrícola da cana
está sendo gerada.
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Vê-se, portanto, que pela sua característica e
peculiaridade a parcela da equalização de custos da
cana no Nordeste se faz necessitar, sobretudo num
cenário de mercado livre para os produtos sucroalco
oleiros, notadamente tendo em vista a oferta marginal
de produtos oriundos da Região Centro-Sul, onde a
produção nas safras regulares supera em demasia a
sua demanda interna.

O Programa de Equalização de Custos de Produ
ção da Cana-de-Açúcar para a Região Nordeste tem
que ser reconhecido e conduzido pelo Poder Público e
pelos produtores de cana como uma medida de apoio
interno integrante de uma política pública setorial e re
gional e, como tal, sujeita e dependente, na conjuntura
atual, do forte grau de transparência no que respeita a
sua operacionalidade, da máxima correção e fidedig
nidade quanto à aplicação dos recursos ao beneficiá
rio final e do rígido sistema operacional de execução.
De outra forma estará inserido num contexto histórico
da agroindústria canavieira nordestina fortemente re
jeitado pelos agentes públicos e pela sociedade, ao
classificá-lo de distribuição aleatória de subsídios sem
fundamentos econômicos e objetivos sociais.

Além do mais, não se deve deixar de considerar
que programas com esses fundamentos não se po
dem constituir em agente estimulador para aumentos
da produção, prerrogativa legítima de programas de
fomento que também são válidos, porém, em deter
minadas situações econômicas.

Essa questão da não-possibilidade de competição
natural entre a Região Nordeste e a Região Sudeste e
a preocupação governamental com esse fato remonta
de muito tempo, conforme posicionamento do Mare
chal Cordeiro de Farias, como interventor do Estado
do Rio Grande do Sul, em 1938:

"Logo que assumi o Governo substituí apenas
um secretário, Viria to Dutra, da Agricultura. Viria to ti
nha uma idéia fixa: estimular a plantação de cana e a
instalação de usinas de açúcar no Rio Grande. Não
era má idéia, do ponto de vista dos interesses estritos
do Rio Grande, mas eu sabia que o desenvolvimento
da agroindústria açucareira nos Estados do Rio e São
Paulo já estava prejudicando a economia do Nordeste,
uma Região sofrida. Ora, por que eu iria, num Estado
com tantos outros recursos, agravar ainda mais esse
processo de concorrência econômica com o Nordes
te? Chamei o Viriato Dutra e expus-lhe minhas preo
cupações. Ele não abriu mão de seu projeto e eu fui
obrigado a demiti-lo".

Não foi por outra razão que todos os Governa
dores da Região Nordeste se dirigiram ao Exmo. Sr.
Presidente da República, deSde 27 de maio de 2003,
cobrando a regularidade dessa situação.

Trazendo essa questão para os dias atuais, lamen
ta-se constatar que um programa com a importância
econômica e social acima demonstrada esteja com as
suas liberações paralisadas desde janeiro de 2002.

Esse lamentável ocorrido, além de comprometer
a continuidade da execução dos tratos culturais nor
mais para a cana-de-açúcar, deixa em pânico toda
essa região produtora, à medida que vê acentuadas
as incertezas para a continuidade da mais importante
atividade agrícola regional, ameaçados os seus 350
mil empregos e a derrocada de todas as atividades
produtivas, comerciais, de serviços e de arrecadação
fiscal que abrange o Pólo Agroindustrial Canavieiro
do Nordeste.

Na Região Nordeste está cada dia mais visível e
alarmante o aumento da favelização nas Capitais e o
conseqüente aumento na demanda sobre os serviços
públicos de segurança e saúde, assim como o cresci
mento das pressões para assentamentos rurais, num
quadro que vem tendo os seus contornos ampliados a
partir do desmonte da produção canavieira local e da
perda dos mercados de seus produtos para a produção
deslocada do Estado de São Paulo e circunvizinhanças,
situação que elimina centenas de milhares de postos
de trabalhos rurais e promove elevada perda na circu
lação de renda oriunda da atividade econômica.

Urge, pois, a aplicação das medidas de apoio
internas decorrentes das políticas públicas aplicadas
ao setor agrocanavieiro na região, de forma a torná-Ias
suficientes e compatíveis com as que são aplicadas
à macrorregião de São Paulo, com os objetivos go
vernamentais de redução da desigualdade regional e
com a imperiosa necessidade de revitalização de toda
a cadeia produtiva do Pólo Agroindustrial Canavieiro
do Nordeste, que se constitui no maior pólo agroin
dustrial da R~gião.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência tem o pesar de anunciar o falecimento do
pai do nosso colega Roberto Brant, Sr. Moacir Brant,
aos 92 anos de idade. Moacir Brant era uma pessoa
muito boa, respeitada, e prestou relevantes serviços
ao Estado de Minas Gerais.

Em nome do Presidente da Câmara dos Depu
tados, João Paulo Cunha, e de todos que compõem a
Mesa Diretora desta Casa - creio estar traduzindo o
sentimento de todos os Deputados -, manifestamos
ao ilustre Parlamentar Roberto Brant nossas sinceras
condolências pelo falecimento de seu estimado pai.

O SR. ILDEU ARAÚJO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. '"

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExª. a palavra.
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oSR.ILDEU ARAÚJO (PP-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho hoje à tribuna desta Casa prestar home
nagem a 2 Municípios localizados em meu Estado.

A cidade de Araras, que tenho o prazer de repre
sentar nesta Casa, completa hoje 133 anos de eman
cipação política. Parabenizo e homenageio toda a po
pulaçãoararense pela importância desta data.

Araras teve seus primeiros registros no século
XVIII, a partir de 19 de maio de 1865, quando Bento
Lacerda Guimarães (Barão de Araras) e José de La
cerda Guimarães (Barão de Ary) considerados seus
fundadores, doaram terrenos para a construção da
Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira da ci
dade. O nome tem origem no grande número desses
pássaros que habitavamo Ribeirão das Furnas.

Com o passar do tempo, a população começou
a crescer e a ocupar território. No dia 24 de março de
1871, a "capela" foi elevada a Vila pela Lei nQ 29, dando
início à construção do Município. Por causa da eman
cipação política de Araras, o dia 24 de março ficou
marcado como a data do aniversário da cidade.

Em decorrência do ciclodo café, no séculoXIX,
imigrantes chegaram à cidade e passaram a se in
corporar à vida econômica. de Araras. Para lá foram
portugueses, suecos, alemães e uma grande maioria
de italianos.

Em conseqüência da Lei Provincial nQ 27, do dia 2
de abril de 1879, a vila de Araras foi promovida a cida
de, 2 anos após a inaugura9ão da estrada de ferro.

Conhecida por suas belezas e por sua qualidade
de vida, Araras foi considerada várias vezes o Municí
pio de maior desenvolvimento do País, pois tem uma
infra-estruturabastante modernizada, que já se podia
ver desde o século passado. A cidade possui água e
esgoto tratados, 100% de iluminação domiciHar e coleta
de lixo domiciHar, usinas., universidades,multinacionais,
indústrias nacionais, empresas Como a .Nestlé (a maior
do Brasil), aPplti do Brasil (fabricante do Vaporetto), a
Torque S/A (mecânica pesada); a Sucorrico S/A (sucos
cítricos) e outras.

QUanto à economia,Araras tem como base a in
dústria de transformação e a agricultura. A atividade
produtiva do MuniCípio se divide em 60% de indús
trias, 15% de agropecuária, 20% de comércio e 0,5%
de serviços.

Na Casa da Cultura, sede da Secretaria Municipal
de Cultura, são realizados vários eventos, como expo
sição de artes plásticas, shows e outros. Como pontos
turísticos,temos a Igreja Matriz de Nossa Senhora do
Patrocínio, o Parque Municipal Fábio da Silva Prado e
o Zoológico do Lago Municipal.

Agradeço aos políticos locais toda a atenção que
têm tido com a cidade. São eles o Prefeito Luiz Carlos

Meneghetti. o Vice-Prefeito Dr. Nelson Dimas Bram
billa. e os Vereadores Iveraldo Donizeti Canassa,
Walter Alves de Oliveira, Antonio Carlos Assumpção,
Ricardo Franco, Nelson Barbosa, Edson Leles dos
Santos, Aristeu Hilário Mazon, José Pedro Fernandes,
Irineu Norival Maretto, Elias de Oliveira, Benedito Apa
recido Bordini, Derci AgemirTofolo, Lamartine Antonio
Batistela, Genésio Antonio Meneghetti, Antonio Maria
Denofrio e Douglas Edson da Hocha.

O outro Município que qllero homenagear é Monte
Mor, que também hoje completa 132 anos de sua ele
vaçãoa cidade, no ano de 1871. Da mesma forma,pa
rabenizo os moradores pela importânciadesta data.

De acordo com dados históricos, a cidi3,de de
Monte Mor teve seusprirneiros registros em 1820,
com a construção de uma pequena capela de Nossa
Senhora do Patrocfnio. de Capivari de Cima, terreno
doado pelas famílias Bicudo de Aguirre, Ferreira Al
ves e Aguirre Camargo. DOze anos depois, a capela
foi elevada a freguesia.

No decorrer dos anos, màis precisamente em
1835, a capela mudou de nome, passando a ser cha
mada de Capela Nossa Senhora do Patrocínio de Água
Choca. POr intervençãoda lei provincial da Assembléia
Legislativa de ·1871, Água Choca é elevada a vila, data
esta que ficou conhecida como a do aniversário da
cidade. Porérn, logo depois, Água Choca mudou de
nome, passando a se chamar Monte Mor..Foi então
que se deu a emancipação do Município.

De início, MonteMorera habitadapor índios tupi
guarani, que tinh.am na cana-de-açúcar sua principal
atividade econômica.Depoi~,vieramcargueiros de Pira
cicaba, qUe passavam por Monte Morpara um pequeno
pouso e iam em direção ao centro de São Pau.lo para a
comercialização demeroadorias agrícolas, começando
assim um grande movimento na região.

Monte Mor dista 122 quilômetros da Capital pau
lista, fazendo divisa com as cidades de Santa Bárbara
D'Oeste, Elias Fausto, CE\mpinas, Sumaré, Indaiatuba e
Capivari. Sua população é estimada em.mais de 45 mil
habitantes, com aproximadamente 24mil eleitores.

Atualmente, a atividade econômica local é base
ada na agricultura, com destaque para a produção de
batata e tomate. Sua população é economicamente
ativa no setor primário, especialmente o agropecuário.
Por isso, a taxade urbanização está abaixo da média e
a população rural, acima. O setor industrial é a segun
da fonte economicamente ativa de renda da popula
ção de Monte Mor. No Município existem 44 indústrias
instaladas, sendo que s66 podem ser consideradas
de médio para grande porte. Sendo assim, a cidade
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é composta por 163 estabelecimentos industriais, 26
indústrias e 6 estabelecimentos bancários.

Aproveito ainda a oportunidade paracongratular
me, neste momento de homenagem, com a competente
gestão do Prefeito Nabih Assis, do Vice-Prefeito Willian
Maluf e dos Vereadores Walton Bernardino Pereira,Val
dir Alves Ribeiro, Juarez Ricardo Campos, Fernando
Aparecido de Andrade, Marcos Antônio Giati, Rodri
go Maia Santos, Moisés Ferreira de Aquino, Benedito
Garcia, Heleno da Costa Alves, Elias Chaud, Geraldo
Benine, José Gomes Cruz, José Bonifácio de Lima e
Rogério Maluf.

Sr. Presidente, solicito a V.Exª. que meu pronun
ciamento seja divulgado no Jornal da Câmara e no
Programa A Voz do Brasil.

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, no dia hoje, 24 de
março, o Sindicato da Construção Civil, Montagem e
Construção Pesada do Sul Fluminense, cuja base ter
ritorial encontra-se nos Municípios de Volta Redonda,
Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e
Rio Claro, completa 58 anos de história, luta e coe
rência ao lado dos trabalhadores, sempre preocupado
com os interesses dos seus sindicalizados.

Quero parabenizar todos aqueles que constru
íram a história desse sindicato aos longos destes 58
anos e desejo que sejam comemorados muitos outros
aniversários. Acima de tudo, espero que sua diretoria
tenha muita garra para enfrentar as lutas do presente
e as que virão.

Em relação a esse assunto, recebi nota do Sin
dicato da Construção Civil, Montagem e Construção
Pesada do Sul Fluminense, que desejo seja divulgada
nos Anais da Casa.

Muito obrigado.

NOTA A QUE SE REFERE O ORA
DOR

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil, de Ladrilhos Hidráulicos, Produtos
de Cimento, de Mármores e Granitos, de Montagens
Industriais, da Construção de Estradas,Pavimentação
e Obras de Terraplenagem em Geral e do Mobiliário
de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia,
Porto Real, Quatis e Rio Claro

Fundado em 24/03/1946 - Carta Sindical conce
dida em 06/09/1946 - Filiado à CUT

Sindicato completa
58 anos de história

O Sindicato da Construção Civil, Montagem e
Construção Pesada do Sul Fluminense completa nes
ta quarta-feira (24/03) 58 anos de existência. Fundado
em 1946 pelo sentimento de organização dos traba
lhadores do setor na época, a entidade atualmente
assume a representatividade de aproximadamente 15
categorias, com um total de 12 mil trabalhadores que
atuam em sua base territorial (Volta Redonda, Barra
Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Rio
Claro). Dentre essas categorias estão a construção
civil, montagem industrial e manutenção; montagem
pesada; marmoraria; granitos; fábrica de artefatos e
cimentos; carpintaria; ladrilhos hidráulicos; construção
de estradas; pavimentação e obras de terraplenagem
em geral e do mobiliário.

Sempre impulsionado na luta pelos direitos da
categoria o Sindicato, no decorrer de sua história, vem
garantindo acordos coletivos com reajustes importantes
para seus trabalhadores que, na maioria ultrapassam a
inflação calculada segundo o índice Nacional de Preço
ao Consumidor (INP-C). Além de ações e parcerias
decisivas em segurança nos ambientes de trabalho,
reduzindo significativamente os índices de acidentes
fatais no setor da construção civil.

No campo da saúde, conseguiu atender a uma rei
vindicação antiga dos trabalhadores com o lançamento
do Plano de Saúde Individual por Adesão do CONME
DH e oferecer, através de convênio com a Cooperativa
OdontoMédica, consultas em diversas especialidades
médicas e odontológicas, a preços populares para os
associados e dependentes do Sindicato.

"Ampliamos ainda o atendimento odontológico
oferecido pela nossa sede, no Conforto. Agora esta
mos funcionando também aos sábados, das 8 às 11
horas, somente para atender aos associados", informa
o presidente da entidade, Dejair Martins, ressaltando
a manutenção dos atendimentos que já acontecem
de 2° a 6° feira tanto para os associados do Sindicato
como para seus dependentes.

Os investimentos em qualificação profissional têm
sido prioridade para a entidade que vem encaminhan
do vários cursos para os trabalhadores, acreditando
na qualificação da mão-de-obra como instrumento
indispensável ao trabalhador para a sua inserção e
manutenção no mercado de trabalho. "A construção
de casas populares para o setor da construção civil
e o fechamento do acordo coletivo em separado dos
trabalhadores das Marmorarias são alguns dos gran
des desafios que ainda temos a conquistar", conclui
Dejair.

22- 03-04
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o SR. JOÃO MENDES DE JESUS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exª. a palavra.

O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL
RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, quero informar que estou dando entrada a
indicação ao Sr. Secretário de Comunicação de Gover
noe Gestão Estratégica da Presidência da República
que sugere a criação de campanhas publicitárias com
a finalidade de conscientizar a população brasileira
sobre os males provocados pela discriminação e pela
intolerância racial.

Sr. Presidente, é um absurdo que a população
negra, tão grande neste País, fique à margem do de
senvolvimento social e, por conseguinte, do mercado
de trabalho.

A indicação solicita ao Sr. Secretário de Comu
nicação do Governo Federal providências para que os
meios de comunicação, notadamente a televisão e o
rádio, divulguem, principalmente nos horários nobres,
campanhas publicitárias que combatam o racismo e
esclareçam aos cidadãos desavisados que a mulher
e o homem negros são parte integrante da sociedade
brasileira, com os mesmos direitos e deveres do res
tante de nossa população.

Mais do que humilhar determinada raça, o pre
conceito humilha a condição humana. Mais do que
envergonhar a vítima dessa violência, envergonha o
agressor, pois ele é vítima e algoz de sua própria ig
norância, de seu próprio· preconceito.

Sr. Presidente, os meios de comunicação preci
sam entender que seu papel, segundo dispõe a Cons
tituição em seu art. 221, I e IV, é o de realizar produ
ções com finalidades educativas, artísticas, culturais e
informativas, assim como o de valorizar e respeitar os
valores éticos e.sociais da pessoa e da família.

Por isso,é salutar a divulgação de campanhas
socioeducativasque conscientizem as pessoas sobre
o mal que é o preconceito racial.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente,

peço a palavrapela ordem.
O SR.IPRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exª. a palavra.
OSR. ROBERTO BALESTRA (PP-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a população de idosos no Brasil é
hoje uma das maiores do mundo, somando aproxima
damente15milhões de pessoas. É um importantíssi
mo segmento da sociedade, que apresenta demandas
específicas, às quais nem sempre as ações gover
namentais conseguem atender de modo satisfatório.

Geralmente, seus integrantes são marcados por uma
série de perdas, que acabam por condená-los à soli
dão e ao desamparo. Assim, a própria palavra velhice
adquire conotação negativa, ao remeter à privação do
poder aquisitivo, da sociabilidade centrada no trabalho,
do convívio familiar e, finalmente, da auto-estima.

É, sem dúvida, uma questão social de extrema
relevância que desde o início da década de 60 vem
motivando o interesse e a ação do SESC. Sua longa
tradição de busca de bem-estar social, de desenvol
vimento cultural, de exercício da cidadania e de qua
lidade de vida estimulou uma experiência que viria a
revolucionar o modo pelo qual vemos· e tratamos as
pessoas com mais de 60 anos.

Quando ainda nem se falava em "terceira idade",
a unidade do Carmo do SESC de São Paulo, anteven
do a gravidade do problema que .então se esboçava,
tomou a iniciativa de propor um trabalho de valorização
da velhice. Baseava-se na formação de grupos de ido
sos, para lhes possibilitar o convívio e,. gradualmente,
a recuperação do sentimento de sua importância para
a comunidade.

Idéia aparentemente simples, foi pioneira e ou
sada na época. Os bons resultados levaram-na a ex
pandir-se para outras unidades do SESC e a aperfei
çoar-se, até atingir a sociedade como um todo. Várias
empresas privadas e instituições governamentais a
incorporaram em sua ação, a exemplo da Legião Bra
sileira de Assistência, do Serviço Social da Indústria e
do Instituto Nacional do Seguro Social. Dessa forma,
foi a responsável pela conscientização da necessidade
de políticas específicas para aterceira idade.

O SESC de São Paulo vem atuando, desde en
tão, como referência no assunto, não só pela sua prá
tica consolidada, mas sobretudo por ampará-Ia em
conhecimentos, em pesquisas e no intercâmbio com
agências e especialistas de todo o mundo.

Hoje, mais de 55 mil cidadãos de terceira idade
são atendidos em cerca de 50 cidades do Estado de
São Paulo. Eles participam de programas específicos,
como os Centros de Convivência, que lhes permitem
restabelecer seus contatOs sociais, e a· Preparação
para a Aposentadoria, que objetiva minimizar os efei
tos negativos da desvinculação profissional. Além do
incentivo ao lazer, ao associat.ivismo e à informação,
essas atividades aproximam o idoso das questões
nacionais e estimulam suaparticípação voluntária em
campanhas de saúde, educação, ajuda em asilos, so
lidariedade nas calamidades públicas, entre outras,
favorecendo a percepção do quanto ele ainda pode
ser ativo e útil.

Como se isso não fosse o bastante, o SESC treina
e capacita técnicos na ciência da gerontologia social.
Promove seminários, debates e jornadas de estudo
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sobre o tema e edita, há 15 anos, a revista A Terceíra
Idade, reconhecida por organizações internacionais
como material técnico de enorme qualidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a infância
é muito curta e a juventude, passageira. Só a velhice
é definitiva. Cumpre-nos, então, fazer dela a melhor
idade. Por isso, em nome da Liderança do Pp, quero
parabenizar o SESC de São Paulo pelos 40 anos de
dedicação ao resgate do verdadeiro sentido da velhi
ce, possibilitando aos cidadãos com mais de 60 anos
condições de vida integrada e participativa no meio
social. Que, aomesmo tempo, esse belíssimo trabalho
possa inspirar em todos nós os valores fundamentais
da solidariedade e da tolerância.

Outro assunto. Sr. Presidente: ontem, Goiás
perdeu um cidadão que prestou relevantes serviços
ao Estado, sobretudo à comunidade de Santa Rosa
de Goiás, onde foi Vereador por 4 mandatos e, pos
teriormente, Prefeito Municipal. Refiro-me ao querido
Adalgiso Alves Carrijo, que deixou sua esposa, D. Irma
de Sousa Brito, e 8 ·filhos.

Tenho certeza de que todo o Estado de Goiás
está chorando sua falta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Leo
degar Tiscoski.

O SR. LEODEGAR TISCOSKI (pP-SC. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no ano passado, o Presidente
da República convocou todos os brasileiros para parti
ciparem do "espetáculo do crescimento" - ou seria para
assistirem a ele? Passados poucos meses do desafio,
temos alguns espetáculos para comemorar.

O primeiro é o da propaganda oficial, que insiste
em nos vender a imagem de um Brasil melhor, um país
de todos. O Brasil não está melhor nem é um país de
todos. Agora, também com a ajuda do PT, ele continua
sendo de uns poucos privilegiados, que fazem da espe
culação financeira o caminho seguro para o enriqueci
mento individual à custa da prosperidade coletiva.

O segundo é o do crescimento às avessas. Ao
contrário do que prometeu S.Exa., em 2003, a econo
mia brasileira regrediu. O que era para ser o espetáculo
do crescimento virou o velório de uma expectativa que
frustrou milhões de brasileiros e colocou o Brasil na vala
comum dos países que ficaram mais pobres, para que
o capital especulativo ficasse ainda mais rico.

O terceiro, que mais desencantou os brasileiros,
foi o da incoerência política. Ao longo da sua história,
o PT carregou inúmeras bandeiras, mas nenhuma
delas com maior entusiasmo do que a da geração
de empregos e da melhoria da qualidade de vida dos

trabalhadores. Pois essa foi a primeira a ser rasgada:
em um ano de governo do PT, foram fechados mais
de 500 mil postos de trabalho e foi reduzida a renda
do trabalhador em quase 14%.

Para o discurso do PT pré-2003, a desgraça
nacional era a especulação financeira, que desviava
recursos do mercado produtivo, desestimulava a ge
ração de empregos, inibia o crescimento econômico
e colocava o Brasil e toda a sociedade brasileira a
serviço do capital internacional. Sob o governo do PT,
a especulação financeira virou um dos poucos espe
táculos de 2003: o do lucro dos bancos.

Jamais os bancos brasileiros tiveram lucros tão
expressivos. Na semana passada, os jornais estam
param mais um balanço de um banco de porte médio,
que teve lucro equivalente a 20,2% do seu patrimônio
líquido. Diante de uma performance dessa natureza,
cabe perguntar: além da atividade bancária, há algu
ma outra - honesta - capaz de render mais de 20%
ao ano sobre o capital investido? Sinceramente, não
conheço. E, pelo que ouço de reclamações da classe
empresarial, estou seguro de que nenhuma é capaz
de gerar tão expressivos resultados.

Ao longo da recente história econômica do Brasil,
os bancos, ou melhor, o capital especulativo, sempre
foi o grande beneficiário das sucessivas crises que
abalavam a nossa economia. Até o ano de 2002, os
economistas do Governo, todos neoliberais, obvia
mente, nos faziam acreditar que no mundo inteiro era
assim; que pagar juros, mesmo que abusivos, era o
preço necessário para manter a credibilidade interna
cional; que o sacrifício era necessário para que o País
voltasse a crescer.

Naqueles tempos, o PT parecia ser a única força
política com a necessária lucidez e coerência a nos
lembrar que deveriam existir outros caminhos para
superar crises; que o bem-estar da população deveria
estar acima dos interesses internacionais; que o cami
nho natural do crescimento econômico acontece pela
via da produção, e não do pagamento de juros.

Pois bastou um ano de governo para o PT fazer
exatamente o que faziam os economistas neoliberais.
E fazer pior: sua política econômica concentrou todos
os benefícios nos bancos e todos os sacrifícios na
classe trabalhadora. Os bancos tiveram lucros jamais
imaginados; aclasse trabalhadora perdeu oportunida
des de trabalho e, pior que tudo, renda.

Não tenho nada contra os lucros dos bancos bra
sileiros e nem me move qualquer ressentimento que
possa ser interpretado como inveja dos seus fantás
ticos resultados. Mas tenho que me insurgir contra a
passividade de uma força política que, tendo rasgado
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o seu discurso e traído os seus eleitores, ainda quer
nos convencer de que a economia brasileira vai bem
e de que o País seria muito pior, não fossem eles os
atuais governantes.

E aqui me ocorre o quarto espetáculo do atual
Governo: o do autoconvencimento.É preocupante ob
servar a empáfia de alguns Ministros quando abordam
temas de relevância para o País e para a sociedade
brasileira. Eles se consideram antecipadamente per
doados portados os insucessos porque, segundo eles,
o Governo está fazendo o máximo possível e ninguém
seria capaz de fazer mais.e melhor do que eles.

A economia está parada? A culpa éda herança
maldita. O governo não funciona? A culpa é da Oposi
ção, que insiste em paralisar o Congresso. Há desvios
éticos que precisam ser investigados? Não pode haver
investigação, porque isso desestabiliza o Governo.

Em2002, a sociedade brasileira votou pormu
danças. Em 2003, .• esta mesma sociedade .constata
que elegeu umcontinuísmo piorado.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

bora tenhamos atingido o quorum e determine o Regi
mento Interno que, por isso, temos de iniciar a Ordem
do Dia, esta Presidência informa ao Plenário que o
Relatorda matériEl está vindo e, segundo informações,
irá pedir .um prazo. Portanto, vamos aguardar até que
S. Exa. chegue.

O SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Fer
nando Gabeira.

OSR. Ff:RNANDO GABEIRA (Sem Partido-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os fatos estão-se precipitando
de tal forma que achei importante usar este pequeno
tempo para lembrar ao Congresso Nacional alguns pro
blemas de segurança nacional que estamos vivendo.

Em outros tempos, já teríamos constituído uma
Comissão para mediar o conflito em torno do Porto
de Paranaguá. Esse conflito está reduzindo o ritmo de
exportação do nOSso País, e não é possível que não
estejamos pres~ntes nele como Parlamento.

Sr. Presidente, em qualquer momento da história
em que fosse lal1çado um documento Como o da sindi
cância do Palácio do Planalto, teríamos que chamar ao
Parlamento os seus autores para explicar exatamen
te o conteúdo daquele texto e a maneira como ele foi
produzido, •• uma. vez que o interesse dos autores que
redigiram a sindicância do Palácio do·Planalto é simi
lar ao nosso. Eles estavam procurando, segundo eles
- e estamos procurando também -, uma saída para
que o Estado brasileiro não esteja vulnerável, como
no caso Waldomiro Diniz.

Finalmente, Sr. Presidente, as declarações do
ex-Diretor do FBI no Brasil, Sr. Carlos Costa, no sentido
de que a Polícia Federal brasileira estava praticamente
comprada pelos norte-americanos e de que a ABIN é
um entidade indigente, que busca dinheiro em outros
lugares do mundo, submetendo o País a sérios riscos,
não passariam também em branco. É necessário que
chamemos não só o ex-Diretor do FBI aqui à Câma
ra.dos Deputados mas também o Diretor da. Polícia
Federal e a Diretora da ABIN, afim de que tenhamos
uma explicação sobre esse temas.

Quero mencionar, finalmente, algo que me pre
ocupa muito: a nova greve dos fiscais da agricultura.
Sou solidário.com o Ministro Roberto Rodrigues nesse
ponto. Tivemos uma divergência no caso dos trans
gênicos no que se •refere à visão de biossegurança,
mas agora, .em nome dessa visão de biossegurança,
quero.apelar para o Governo no sentido de que aten
da às reivindicações dos fiscais da agricultura. Neste
momento, se relaxarmos ocontrolédoque entra e sai
no Brasil- micróbios, microorganismos, doenças-,
nossa produção e nossa capacidade de exportar po
dem ser muito atingidas.

Fixei~rne nesses pontos que me parecem cen
trais. Estamos muito perdidos na discussão política,
mas do ponto de vista éconômico, por uma série de
erros, estamos fazendo com que o Brasil pérca a sua
grande vantagem no momento, que é a sua capacidade
de exportar, sobretudo produtos agrícolas.

Muito obrigado.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela orqem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exª. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (pFL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, V.Exª. anun
ciou que o Relator deve chegar ao plenário e pedir prazo.
Segundo o Regimento Interno, não cabe mais prazo.

O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira) - Não
cabe mais prazo. Noentanto, há sobre a mesa pedido
de retirada de PEluta, que ainda votaremos.

O SR. RQDRIGO MAIA - O PFL retira o pedido,
Sr. Presidente.

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação da PEC nQ 254-C, de 2000, pela manhã, votei
erradamente "não", quando deveria votar "sim", a favor
da prorrogação por 15 anos da irrigação.
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Embora não mais haja influência no resultado
da votação, gostaria de corrigir meu voto, que, repito,
é em favor da prorrogação.

O costume recente de votar "não" levou-me a dar
esse voto. Na verdade, meu voto é "sim".

O SR. DR. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ~Tem
V. Exª. a palavra.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP-AP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, é com muita honra que assumo a
tribuna, pois neste último dia 22 comemorou-se o Dia
Mundial da Água.

Realmente, devemos comemorar, principalmente
pelo fato de o Brasil deter 12% do total de água doce
- que existe em abundância principalmente na Ama
zônia - do planeta.

Mas também é o momento de fazermos uma
análise mais profunda sobre os diversos problemas
que são enfrentados diariamente, como a crescente
poluição dos rios, a má distribuição do acesso à água
e principalmente o desperdício. Além, é claro, de ou
tros problemas, como as construções desordenadas
de hidrelétricas, alterando o volume dos rios, e modifi
cações sofridas ao longo das nascentes que causam
graves problemas às populações ribeirinhas e também
indígenas.

Já existem alguns avanços, como a criação da
Agência Nacional de Águas e a aprovação da Lei das
Águas, que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, estabelecendo regras para o uso de ma
nanciais e cobrando pela utilização da água captada
diretamente por usuários.

Preservar os mananciais é uma responsabilida
de de todos nós. A preocupação é geral. Este ano, a
Campanha da Fraternidade lançada pela Confer~ncia

Nacional dos Bispos do Brasil tem como lema Agua,
Fonte de Vida. Realmente, o lema escolhido não po
deria ser mais procedente.

O Ministério da Saúde, por meio da FUNASA
- Fundação Nacional de Saúde, está desenvolvendo
o Programa de Implantação, Ampliação e Melhorias do
Sistema Público de Abastecimento para a prevenção
e controle de agravos, cuja função é a de promover a
saúde, pois uma das prioridades da FUNASA é dotar
os Municípios brasileiros de sistemas de abastecimento
de água. Neste ano, serão aplicados 265 milhões na
construção de redes de abastecimento de água em to
dos os Municípios do País. Isso é muito importante.

Dados recentes da Organização Mundial de Saú
de e da Organização Pan-Americana de Saúde divul
gam que a melhoria do abastecimento de água ajudam

a prevenir 80% dos casos de febre tifóide e paratifóide
e reduzem também até 70% dos casos de tracoma e
esquistossomose. São ações importantíssimas que
conseguem evitar o aumento de casos de inúmeras
outras doenças.

Devemos sempre nos preocupar com a qualidade
da água oferecida a nossa população. Um levantamento
do IBGE mostra que em 1.974 Municípios brasileiros
ocorre a distribuição da água pelo sistema público de
abastecimento, sem nenhum tratamento, significando
que quase 8% da água distribuída para o abastecimento
público no País, em termos de volume, não recebem
tratamento e nenhum processo de desinfecção.

O Governo Federal vai fomentar a capacitação de
recursos humanos, publicar material técnico especiali
zado e fornecer apoio para que os Municípios tenham
a capacidade de realizar o controle da qualidade da
água distribuída à população, pois esta é uma respon
sabilidade das distribuidoras de cada Município.

Como podemos ver, a água é um dos maiores
bens da humanidade, além de uma necessidade bási
ca dos seres vivos e - o que é mais importante - um
direito de cada cidadão. Esse recurso natural possui
grande valor econômico, estratégico e também social,
sendo essencial para a manutenção dos ecossistemas
do planeta e a existência do homem. Portanto, como
um dos maiores bens da humanidade, o acesso a este
bem foi declarado pelo Comitê das Nações Unidas para
os Direitos Econômicos, Culturais e Sociais como um
direito humano, fundamental para a saúde.

Infelizmente, a intervenção humana tem afetado
de forma drástica o sistema de renovação dos recur
sos hídricos. A captação desenfreada dessa fonte está
exaurindo sua recuperação e é preocupante pensar
que a produção mundial de alimentos depende da dis~

ponibilidade da água.
Cada um de nós deverá direcionar esforços no

sentido de modernizar a legislação e conscientizar
todos os setores da sociedade na busca de soluções
para a preservação desse bem tão precioso.

Muito obrigado.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exª. a palavra.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES (PTB-PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
condição de Relator da Medida Provisória nQ 168, de
2004, considerando a reunião que realizei hoje com
Lideranças e vários Parlamentares que apresentaram
algumas propostas de alteração da referida medida
provisória e tendo em vista que não é possível fazer a
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curto prazo o exame do que foi apresentado, peço a
V.EXª. que, ouvidas as Lideranças, seja feita a proposta
de adiamento da apreciação dessa matéria para outro
dia da próxima semana.

Trata-se de MP que tem por objeto a proibição
de jogos de azar, e não é fácil fazer alterações num
diploma legal dessa ordem sem embasamento técni
co-científico que dê total segurança.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -V.Exª.
explicou que patrocinou reunião comLíderes de dife
rentes partidos com assento na Casa e que está pro
curando entendimento que permita votar a matéria em
forma de acordo para representar a vontade da insti
tuição e não de determinado partido ou pessoa.

Quero dizer-lhe que nunca vi relatório tão bem
feito como o que VExª. produziu ontem.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Muito obriga
do. Acho que aí fala o amigo e não o Vice-Presidente
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Depu
tado Roberto Magalhães, VEXª. honra o Estado de
Pernambuco e este Parlamento. Tenho muito orgulho
de ser seu amigo há mais de 20 anos. Tenho recebido
as melhores referências de V. Exª., que é pessoa sé
I"ia, honesta, correta e decente. Apesar das pressões
para não aceitar determinadas missões, sempre o
faz no sentimento de que está servindo ao País e ao
povo brasileiro.

Nobre Deputado Roberto Magalhães, externo,
de público, minha consideração, meu apreço e minha
grande admiração por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
nobre Relator informou que está patrocinando enten
dimento. No entanto, isso deve ser feito regimental
mente.

Há sobre a mesa requerimento de retirada de
pauta da matéria. Se os Líderes concordarem, vota
remos o requerimento.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exª. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (pFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exª., de
forma correta, disse que não cabe a retirada de pauta
a pedido do Relator, massim por aprovação do reque
rimento. Como essa matéria foi gerada devido à crise
interna do próprio Governo, o PFL não faz acordo.

Portanto, encaminho contra o requerimento.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exª. a palavra.
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o SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
quem é o requerimento de retirada de pauta que cons
ta na Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Do
nobre Deputado Luiz Sérgio.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Então, retiro
o requerimento.

Sr. Presidente, não estou entendendo o PFL.
Ora o PFL quer, ora não quer mais. Ele não sabe di
reito o que quer. Estamos dispostos a acatar o acordo.
O Relator, deforma muito honrosa, veio aqui e apre
sentou uma solução, um caminho. Agora o PFL não
sabe o que faz.

Vamos começar a discussão e depois votar. Não
há problema.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, desejo
encaminhar contra o requerimento.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, não há requerimento. O do PT, retirei. Há algum
requerimento do PFL?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
Não.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Portanto, va
mos discutir a matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exª. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero manifestar nossa concordância com
o pedido do Relator no sentido de que haja um prazo
para que as tratativas em cima desse relatório tão bem
elaborado possam ter seqüência.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Maria Helena PPS
Suely Campos PP
Total De Roraima: 5

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 2
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PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
José Priante PMDB
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Hamilton Casara PSB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 4

ACRE

João Tota PL PUPSL
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Derval de Paiva PMDB
Eduardo Gomes·PSDB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PSC
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Luciano Leitoa PSB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Linhares PP
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Rommel Feijó PTB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 12

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PP
Júlio Cesar PFL
Moraes Souza PMDB
Nazareno Fonteles PT
Promotor Afonso Gil PDT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PL PUPSL
Lúcia Braga PT
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL PUPSL
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Jorge Gomes PSB
José Mendonça Bezerra PFL
Luiz Piauhylino PTB
Miguel Arraes PSB
Paulo Rubem Santiago PT
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Pedro Corrêa PP
Renildo Ca.lheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Helenildo Ribeiro PSDB
Jurandir Boia PSB
Luiz Dantas PTB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PL PUPSL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Leão PL PUPSL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Maga.lhães PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PUPSL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSC
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL

Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Isaías Silvestre PSB
João Magalhães PMDB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo tara PT
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
RonaldoVasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMOB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais: 30

EspíRITO SANTO

FeuRosa PP
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL PUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total deEspírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almir Moura PL PUPSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira S.Part.
Fernando Lopes PMDB
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Jorge Bittar PT
Juíza Denise Frossard PSDB
Maria Lucia PMDB
Moreira Franco PMDB
Paulo Feijó PSDB
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Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 22

SÃO PAULO

Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSOB
Celso Russomanno PP
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
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
Jovino Cândido PV
Lobbe Neto PSOB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSOB
Professor Irapuan Teixeira PP
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PTB
Vadão Gomes PP
Vanderlei Assis PP
Vicentinho PT
Walter Feldman PSOB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 37

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Teté Bezerra PMOB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB
José Roberto Arruda PFL
Sigmaringa Seixas PT

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tadeu Filippelli PMOB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB
Leandro Vilela PMOB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMOB
Professora Raquel Teixeira PSOB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sergio Caiado PP
Total de GOIÁS 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSOB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PP
Or. Rosinha PT
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Gustavo Fruet PMOB
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PTB
José Borba PMOB
Luiz Carlos Hauly PSOB
Max Rosenmann PMOB
Moacir Micheletto PMOB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMOB
Osmar Serraglio PMOB
Ricardo Barros PP
Takayama PMOB
Total de Paraná: 19

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB
Carlito Merss PT
Ivan Ranzolin PP
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Paulo Afonso PMOB
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSOB
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 9

Março de 2004
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardlias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMDB
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra o comparecimento de 287
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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) - Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA N2 168-A, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n2 168, de 2004, que proíbe a ex
ploração de todas as modalidades de jogos
de !bingo e jogos em máquinas eletrônicas
denominas "caça-níqueis", independente
mente dos nomes de fantasia, e dá outras
providências; tendo parecer do relator da
Comissão Mista, designado em plenário,
pelo atendimento dos pressupostos cons
titucionais de relevância e urgência; pela
constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa desta e das emendas de n2s
1 a 4 e pela inconstitucionalidade das emen
das de n2s 5 e 6; pela adequação financeira
e orçamentária desta e das emendas de n2s
1, 2, 3, 5. e 6 e pela inadequação financeira
e orçamentária da emenda de n2 4; e, no
mérito, pela aprovação desta, nos termos
do projeto de lei de conversão apresenta
do, e pela rejeição das emendas de n2s 1 a
6 (Relator: Dep. Roberto Magalhães).

Prazo na Comissão Mista: 04-03-04
Prazo na Câmara: 18-03-04
Sobresta a Pauta: 05-04-04 (46º Dia)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa requerimento com o seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro a V.Exª., nos termos do
art. 165, § 2Q, do Regimento Interno, a discussão por
grupo de artigos da MP nQ 168, de 2004 conforme
proposto abaixo: do art. 1Q ao art. 5Q

, e do art. 6º ao
art. 8º".

Sala das Sessões, 24 de março de 2004, José
Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhara favor, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vou tentar ser o mais suave possível nas minhas pa
lavras.

Nos últimos mesés, temos acompanhado a crise
por que passa o Governo do Partido dos Trabalhado
res, intensificada desde ontem. A medida provisória
que será votada ou não na tarde de hoje, como disse
anteriormente, surgiu de reportagem da revista Época
em que.o principal assessor do Ministro José Dirceu
foi pego em ato de corrupção.

Ontem, apesar das. falhas apresentadas no rela
tório do Governo por falta de quebra de sigilo bancário
e por deixar de ouvir pessoas relevantes no processo,
como o próprio Ministro José Dirceu, ficou provado que
em 2003 houve corrupção no Governo do PT, o que
acaba com a tese do Governo de que .não há neces
sidade de CPI no Congresso Nacional.

Já que o Governo, que anteriormente era a favor
dos bingos, como está dito namensagém que enca
minhou ao Congresso nos anos de 2003 e 2004, por
uma crise interna, editou essa medidla provisória que
acaba com os bingos; e já que, seguindo o entendi
mento do Presidente da República, aprovar os bingos
seria a mesma coisa que aprovar a prostituição infantil,
queremos que o Relator élmplie essa matéria e acabe
com toda a jogatina no País.

Sr. Presidente, não épossível que o Governo aca
be com os bingos porque Um assessor do Ministro José
Dirceu tomava dinheiro em nomé do Partido dos Traba
lhadores e do Governo e que os outros jogos privados
e principalmente estatais continuem funcionando. São
jogatinas do mesmo jeito, e a GTECH tem um sistema
que atende à Caixa Econômica Federal.

Portanto, independentemente de sermos a favor
ou contra os jogos, qUéremos que se acabe com tudo
e que comecemos uma nova discussão no Congresso
Nacional. Acabar com os bingos apenas para salvar a
pele do Ministro José Dirceu é jogar o problema para
debaixo do tapete.
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E O problema está-se avolumando. O Ministro
José Dirceu foi obrigado ontem a pedir desculpas aos
Governadores. O Jornal Nacional apresentou a sua
carta.

Hoje, o Líder do PTB, partido do Relator, deu en
trevista, veiculada na Internet, em que falava da crise
por que passa o Governo. O PMDB, por intermédio de
seu Presidente, fez duras críticas à política econômica
do Governo, conservadora e apoiada no FMI, sempre
tão criticado pelo Partido dos Trabalhadores.

Queremos estender a discussão dessa matéria.
Nosso requerimento é para que a discussão perma
neça até o final. O Relator e os Deputados da base
governista precisam entender que devemos, sim, aca
bar com a jogatina, mas acabar apenas com os bingos
é oportunismo e vontade, corno disse anteriormente,
de esconder grave problema que já estaria resolvido
se a CPI tivesse sido instalada.

Nós, do PFL, temos nossa posição e a deixamos
clara ontem no plenário. Votaremos a medida provi
sória, mas não vamos de maneira alguma fazer parte
dos problemas por que passa a base. O Governo não
quer votar a medida provisória hoje porque enfrenta
problemas com sua base, não com a Oposição; esta
quer apenas discutir mais a matéria na tarde de hoje
e convencer o Relator de que temos de ampliar a MP,
para que ela não ganhe o nome de Ministro José Dir
ceu e não fique para a história como a medida provi
sória criada para encobrir atos de corrupção do prin
cipal assessor do Ministro e do Palácio do Planalto no
Governo do PT.

Votamos favoravelmente ao requerimento para
que possamos discutir esta medida provisória artigo
por artigo e tentar convencer o Relator, nesse meio
tempo, de que devemos ampliar sua abrangência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhar contra o requerimento, concedo a palavra
ao Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re
conhecemos que essa é matéria polêmica. Entretanto,
é uma pena que muitos dos que estão defendendo o
aprofundamento do debate neste plenário não esti
vessem aqui ontem quando o Deputado Roberto Ma
galhães não só leu seu relatório, como também nos
deu verdadeira aula sobre todo esse processo, que é
ilegal e existe apenas apoiado em liminares consegui
das na Justiça.

Existem neste plenário os que se posicionam con
tra essa arbitrariedade e querem pôr um ponto final no
processo e os que o defendem. Isso não é problema.
Não se pode, no entanto, dizer que é contra e utilizar
artifícios que favorecem a questão.

Por outro lado, basear-se apenas naquilo que
sai na imprensa é extremamente perigoso, uma vez
que nem tudo o que os jornais divulgam representa a
verdade absóluta.

Há poucas semanas, uma revista - se não me
engano, a ISTOÉ - publicou reportagem, baseada em
informações de CPI da Câmara de Vereadores do Rio
de Janeiro, dizendo que a Prefeitura daquela cidade
tomou parte do esquema dos "gafanhotos". Nem por
isso estamos aqui fazendo guerra política ou dizendo
que se trata de uma base de dados verdadeira.

Existe um relatório, indiscutivelmente sério e elo
giável, que precisa ser debatido e apreciado por este
Plenário. O argumento de se discutir artigo por artigo
da medida provisória é de quem quer obstruir sem ter
a coragem de assumir.

Por isso, somos contra, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, paço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

a palavra V. Exª.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL retira
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PFL retirou o requerimento.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, não vou
responder ao Deputado Luiz Sérgio, porque entendo
o sofrimento e a angústia por que passa o Partido dos
Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio. Oliveira) - Apro
veito para informar que foram retirados, nesta sessão,
os seguintes requerimentos:

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter
mos a retirada da MP 168/04, constante da pauta da
presente sessão.

Sala das Sessões, Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT.

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter
mos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada
da pauta da MP 168/04, constante do item 01 da pre
sente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 24 de março de 2004, José
Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra a V. Exª.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
sultamos a Mesa se regimentalmente há algum reque
rimento cabível, até porque entendemos que, se iniciar-
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mos a discussão, haverá impedimento de adaptação
do relatório do Deputado Roberto Magalhães.

Como não existe espaço para negociação antes
da discussão regimental,. nossa preocupação é que
essa discussão impedirá a alteração por parte do Re
lator de algum acordo.

Essa é nossa consultÇl à Mesa.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exª. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem .. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há acordo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

primeiro lugar, regimentalmente, a discussão da maté
ria poderá ser realizada até as 19h.Em segundo lugar,
não cabe mais qualquer requerimento de adiamento
da discussão e de retirada de pauta.

A Presidência solicita aos Parlamentares que
permaneçam no plenário, pois convocará, posterior
mente, sessão extraordinária.

Regimentalmente, a Presidência pode convo
cá-Ias. Se houver requerimento de encerramento da
discussão e o mesmo for derrotado, todos os que qui
serem falar poderão fazê-lo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exª. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ. (PTS-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exª.
anunciou o início da discussão agora, mas eu havia
apresentado requerimehto de adiamento da discussão
anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - V.Exª.
me desculpe. Quando anunciei "Há oradores inscritos.
Declaro ihiciada a discussão"...

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - "Declaro ini
ciada". Desculpe-me, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - ...ha
via um requerimento de discussão por grupo. Então, já
havia concedido a palavra ao Deputado Rodrigo Maia
para encaminhar a favor do requerimento, que era de
discussão por. grupo. Já Se estava votando uma mo
dalidade de discussão, ou seja, já se havia iniciado
a discussão da matéria. Portanto, regimentalmente,
lamento muito.

Está prejudicado, por ser intempestivo, o seguin
te requerimento:

Sr. Presidente, nos termos do art. 117, inciso VI,
solicito adiamento de discussão da MP nº 168/04, item
nº 1 da pauta.

Arnaldo Faria de Sã, Vice-Líder do PTS

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) ...., Sr. Presidente, a discussão
da matéria será até as 19h, quando se encerrará a
sessão ordinária de hoje?

Se algum partido apresentar requerimento de
encerramento da discussão, será outra discussão?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sim.
Será votado antes. Senão, às 19h, encerramos a ses
são ordinária. E se não houver requerimento de en
cerramento, continuará a discussão na outra sessão,
possibilitando o entendimento. Às 19h, a Presidência
convocará nova sessão, com outras matérias que não
esta.

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-SA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) ...., Sr. Presidente, gostaria de
fazer uma consulta. Ao iniciarmos a Ordem do Dia, o
Relator solicitou adiamento da discussão da medida
provisória. Depois o PFL apresentou requerimento da
discussão artigo por artigo. Qual requerimento vai pre
valecer, o do Relator ouo do PFL?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nobre
Deputado, o requerimento do Relator era para fazer
face a amplo entendimento e não pôde ser atendido. Foi
indeferido porque só permitiria uma sessão. E ontem,
quando oRelator leu seu parecer, já se pediu o prazo
de uma séssão. Infelizmente, o Presidente não tinha,
regimentalmente, •.nadaafazer a não ser esperar que
houvesse amplo entendimento sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Gos
taria de.explicar aO Plenário que quando a medida
provisória trancaapauta, entramos em regime de ur
gência e concedemos àpalavra por 3 minutos. Como
ela não está trancando, o tempo concedido ao orador
é de 5 minutos.

Essa explicação éparaque não paire a menor
dúvida sobre a lisura da Mesa em relação a essas
votações.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
falar contra a matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputado Aloysio Nune$ Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDS-SP.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a modalidade do jogo de bingo foi durante
muito tempo considerada contravenção penal- art. 50
da Lei das Contravenções Penais: jogos de azar. Foi
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depois extraída da categoria de jogos ilícitos pela Lei
Pelé e, posteriormente, pela Lei Maguito.

Recentemente, em virtude dos fatos conheci
díssimos de todos, o Presidente Lula editou a Medida
Provisória nº 168, que recolocou os bingos na órbita do
Direito Penal. Com base nessa medida, hoje a Polícia
Federal pode derrubar a porta de uma casa de bingos,
apreender o material lá existente, prender em flagrante
o dono do estabelecimento e processá-lo.

Com todo o respeito que tenho pelo Relator, por
seu enorme saber jurídico, essa matéria é inconstitu
cional. Ninguém pode ser processado senão com base
emlei preexistente.

Algo que era lícito, transforma-se em ilícito. Uma
conduta humana, perfeitamente admitida e até elogiada
pelo Presidente da República como fonte em potencial
de arrecadação de impostos e de contribuições para
a área social, passa a ser uma conduta enquadrada
na Lei das Contravenções Penais.

Diz o nobre Relator, o mestre Roberto Magalhães,
que não há qualquer reflexo direto de natureza penal.
Apenas indiretamente, por via reflexa - na expressão
do ilustre Relator -, haveria repercussão penal, na
medida em que a proibição dos bingos acarretará para
o infrator a sujeição ao disposto no art. 50 da Lei das
Contravenções Penais.

Ora, estamos diante de qualificação penal por
meio de medida provisória de uma conduta antes lícita,
o que a Constituição não permite. Logo, essa medida
provisória é inconstitucional.

Por que o Presidente Lula baixou essa medida
provisória? Para que ela funcionasse como uma espé
cie de folha de parreira, para encobrir o escândalo dos
malfeitos do Sr. Waldomiro Diniz, cujo diálogo com o
Sr. Cachoeira não dizia respeito diretamente a bingos,
mas à GTECH, também incluída no âmbito das ativi
dades desse auxiliar de S. Exa. O Presidente baixou
medida provisória para encobrir um escândalo e quer
que o Congresso Nacional seja co-partícipe disso, que,
no meu entender, é uma farsa. É uma farsa na medida
em que o próprio Presidente da República, na mensa
gem da abertura dos trabalhos legislativos, propôs ao
Congresso Nacional a legalização dos bingos e que
foi constituída uma comissão interministerial, que fun
cionou sob as barbas de S.Exa., para regularizar os
bingos; e esse mesmo Presidente da República, logo
em seguida, estabelece equivalência entre bingo e
prostituição infantil.

Não há boa-fé, perdoem-me, Srs. Deputados, no
ato do Presidente; há um desvio de finalidade. Uma
medida provisória visa a um objetivo legislativo, inovar
na ordem jurídica; trata-se aqui apenas de encobrir
um escândalo.

Se fosse realmente interesse do Governo acabar
com os bingos e a jogatina, haveria um método muito
mais prático e absolutamente conforme a Constituição
Federal: apoiar os projetos que tramitam nesta Casa
visando proibir os bingos. Refiro-me aos projetos dos
nobres Deputados Antonio Carlos Mendes Thame e
Antonio Carlos Pannunzio, que dormitam nas Comis
sões desta Casa há 2 ou 3 anos. Por que o Governo
não apóia esses projetos? Porque queria criar um fato
espetacular e fazer do Congresso Nacional um coad
juvante de uma farsa.

O Presidente Lula, num passado não muito dis
tante, disse que o Congresso Nacional era um valha
couto de picaretas. S.Exa. orçava em pelo menos 300
o número de picaretas entre nós. Penso que S.Exa.,
ao editar essa medida provisória, supõe que a Câmara
dos Deputados é composta de 513 imbecis, prontos
para ratificar isso que nada mais é do que uma mani
festação de contorcionismo político para encobrir algo
que incomoda S.Exa. e a Nação.

Estou pronto para votar a proibição dos bingos,
mas na matéria incluída nos projetos de lei que trami
tam nesta Casa e que estão perfeitamente de acordo
com as leis e a Constituição Federal do País.

Dessa maneira, a iniciativa do Presidente da Re
pública não terá o meu voto, o meu assentimento. Ela
não passa pelo crivo da constitucionalidade, no meu
entender, em que pese os argumentos, sempre mui
to respeitáveis, do nosso mestre, Deputado Roberto
Magalhães.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obri

gado, Deputado Aloysio Nunes Ferreira.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Pre
.sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Bis
caia, para falar a favor da matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, eu tinha preparado um discurso sobre to
dos os aspectos que envolvem essa medida provisó
ria, mas vou iniciar referindo-me às argumentações do
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, que me antecedeu,
quanto à inconstitucionalidade da medida, argumen
tando em cima de regras de Direito Penal, como se
até o momento em que foi baixada a medida provisó
ria aquelas atividades fossem absolutamente legais,
o que não é correto.
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o parecer e o voto do eminente Relator, Deputado
Roberto Magalhães, é um dos melhores pareceres a
respeito de uma medida provisória, porque detalhada
mente enfoca, em primeiro lugar, a constitucionalidade,
a juridicidade e a técnica legislativa. Em seguida, ana
lisa a relevância e a urgência para, depois, entrar no
mérito e contra-argumentar tudo o que foi exposto.

O que temos de ter muito claro neste momento é
que toda essa questão a respeito da licitude das ativi
dades originou-se em uma intencional e maliciosa in
terpretação errônea, em primeiro lugar, da Lei nº 8.672,
de 1993, a chamadaLei Zico, que introduziu, no seu art.
57, uma autorização especial para os jogos de bingo,
em locais específicos e autorizados, sob condições de
credenciamento, conforme seu regu lamento.

Posteriormente, a Lei Pelé, Lei nº9.615,de 1998,
em seu art. 59, reeditou aquela autorização especial
conforme sua regulamentação. O importante é que
não houve revogação do art. 50daLei dasContraven
ções Penais, apenas uma exceção para uma conduta
específica. A Lei ZiGO e a Lei Peléexcepcionaram a
conduta ilícita apenas para os jogos de bingo e simi
lares. Aí houve· uma ampliação, considerando simila·
res diversas outras máquinas, que sempre foram e
continuam sendo jogos ilegais. Houve, inclusive, uma
regulamentação, através de decreto, que ultrapassou
os limites da própria lei.

Nesse ponto, a afirmação constante do parecer
de que embora aLei nº 9.981, de julho de 2000, já
houvesse revogado os arts. 59 a 81. da chamada Lei
Pelé, e assim extintos os jogos de bingo em todo o
País a partir de 31 dé dezembro de 2001 ...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Regis
tro apenas os~guinte ponto: uma conduta é lícita até
determinado. momento. Depois da edição da medida
provisória, ela~e tornailfcita e sujeita o agente à Lei
das Contraver)ções Penais.

O SR.A~TONIOCARLOS BISCAIA - Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, essa conduta já era ilícita des
de 1º de janeiro de 2002. Não foi a· medida provisória
que a tornpu Uícita. Todas as autorizações feitas no
âmbito e$tadu~l$ãoilegais.Só quem pode autorizar
atividades de jogos ou loterias envolvendo prognósti
cos é o Governo Fedl;)ral. Qualquer autorização feita
em outrain~tâl'1çiaéinc;onstitucional. As argüições no
Supremo Tribunal Feçh~ral já indicam que os votos se
rão pelainc;onstituciqoalidade. E o argumento poderia
ser este:arnedidaprqvisória veio deGlarar aquilo que,
na minha avaliação, já era ilegal. Portanto, ela ratificou
esse conceito, porque essas condutas prosseguiam,
ou seja, as casas de jogos de bingo.exerciam ativida
desque não eram permitidas com relação aos jogos
e principalmente à exploração das máquinas.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Mas não
era esse o ponto de vista do Presidente da República,
que, em mensagem enviada ao Congresso Nacional,
propôs regulamentar essa atividade.

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA - Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, assim vamos entrar em discus
são de natureza política, e não é essa a questão.lmagi
no que quando foi preparada a proposta das iniciativas
para esse exercício, talvez aqueles quea elaboraram
tenham caminhado na linha da legalização. Depois
houve alteração desse ponto de vista, felizmente.

A resposta dada pelo PresidenteLula, ao enviar
para a Câmara dos Deputados esta medida provisó
ria, foi no sentido de que não há por parte do Governo
do PT qualquer comprometimento com jogos ilegais.
Foi uma medida corajosa epoliticamente adequada e,
sem levar em conta o que já mencionei, absolutamente
legal em todos os S6Us·aspectos.

As casas de bingo que continuavam funcionando,
a partir de 1º de janeiro de 2002, passaram a operar
com o aval do Poder Judiciário, seja em decorrência
de legislação estadual, seja clandestinamente, sem
nenhum benefício às causas sociais, servindo quase
exclusivamente aos interesses de quem está à mar
gem da lei. Está no parecer, deforma adequada, a
disseminação de modalidades eletrônicas de bingo
e outros jogos, principalmente por meio de máquinas
eletrônicas caça-níqueis.

As ações do Ministério Público para coibir a prá
tica ilícita não têm conseguido efeitos permanentes.
Nessa linha devemos nos. manifestar, sustentando o
parecer bem elaborado, sob todos os aspectos, do
eminente Of;3putado Hoberto Magalhães. Os pequenos
detalhes propostos por S.Exa. serviram para aprimo
rar o texto.

Por tudo isso, Sr. Presidente,Sras. e Srs. Depu
tados, confio em que esta Casa aprove o relatório e o
parecer do eminente Relator e transforme definitiva
mente em lei a Medida Provisória nº 168, de 2004. Os
argumentos apresentados são inúmeros.

O Projeto de Lei n1l 1.986, que apresentei em se
tembro do ano passado, foi fundamentado nessa mes
ma linha. A prática e a exploração de todos os jogos de
azar no País tem ocasionado gravesdanos à socieda
de, encoberto atividades criminosas e proporcionado
lucros astronômicos a organizações suspeitas.

Uma disputa de naturl;3za política não pode servir,
neste momento, de argumento para impedir a aprova
ção desta medida, que Vêm em benefício de toda a
sociedade brasileira.

Estou confiante em que os Parlamentares da
base de sustentação política do Governo e de todos
os partidos - PFL, PSDB - que têm compromisso com
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o enfrentamento das organizações criminosas votarão
favoravelmente ao parecer do eminente Deputado Ro
berto Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
gistro a presença no plenário do Prefeito Municipal de
Barras, Estado do Piauí, Sr. Joaquim Lucas Furtado, e
de seu Secretário de Comunicação Social, Sr. Hélcio
de Castro Araújo, acompanhados pelo Deputado Júlio
Cesar. (Palmas.)

O SR. BOSCO COSTA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExª. a palavra.

O SR. BOSCO COSTA (PSDB-SE. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, formulo
a VExª., com fundamento no art. 62, § 6º, da Constitui
ção Federal, com base no art. 35, § 3º, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados e enfoque no que
prescreve o § 2º do art. 5º da Lei nº 1.579, de 18 de
março de 1952, a seguinte questão de ordem.

O § 6º do art. 62 daConstitu ição Federal de 1988
assevera:

"Art.62

§ 6º .....; Se a medida provisória não for
apreciada em até quarenta e cinco dias con
tados de sua publicação, entrará em regime
de urgência, subseqüentemente, em cada uma
Casas do Congresso Nacional, ficando sobres
tadas, até que se ultime a votação, todas as
demais deliberações legislativas da Casa que
estiverem tramitando".

Essa exigência constitucional tem implementado,
nas últimas semanas, circunstâncias que, de modo ge
rai, têm impedido a apreciação de outras matérias por
este Plenário, restrito que fica à votação das medidas
provisórias, que trancam a pauta legislativa.

De outro lado, o § 3º do art. 35 do Regimento
Interno assevera:

"Art. 35 .

§ 3º A Comissão, que poderá atuar tam
bém durante o recesso parlamentar, terá o
prazo de cento e vinte dias, prorrogável por
até metade, mediante deliberação do Plenário,
para conclusão de seus trabalhos".

Nesse prisma, a Comissão Parlamentar de In
quérito destinada à investigação criminosa das milícias
privadas e dos grupos de extermínio em toda a Região
Nordeste foi instalada em 24 de setembro do ano pas
sado, ultimando seu prazo de funcionamento de 120
dias na data de ontem, dia 23 de março de 2004.

Sr. Presidente, em 18 de fevereiro de 2004, a
Presidência da Comissão protocolou na Mesa reque
rimento de prorrogação da CPI por mais 60 dias, sem
que até a presente data tenha havido a manifestação
do Plenário da Câmara dos Deputados, seja em fun
ção da obstrução da pauta, seja em função de outras
vicissitudes legislativas.

É imprescindível que a CPI continue seus tra
balhos. Na justificativa do citado requerimento já afir
mávamos que seu objeto de investigação é bastante
abrangente, já que aponta para a investigação dos
crimes de extermínio em todo o Nordeste, o que de
manda muito tempo, pois em cada Estado da Região
existem muitás denúncias a serem apuradas e várias
pessoas a serem ouvidas. Os 120 dias do prazo ori
ginai foram insuficientes para a conclusão de toda a
investigação.

Assim, de um lado, a continuidade dos trabalhos
da Comissão Parlamentar de Inquérito se faz impe
riosa e, de outro, é preciso que seu funcionamento
esteja respaldado condicional e legalmente, a fim de
evitar qualquer controvérsia jurídica acerca dos seus
atos e decisões.

Sr. Presidente, considerando que o vencimento do
funcionamento da CPI se encerrou hoje, considerando
ainda que desde o dia 18 de fevereiro se requereu a
prorrogação dos seus trabalhos sem que tenha havido
apreciação do Plenário, a presente questão de ordem
requer a V.Exª., em cumprimento aos dispositivos cons
titucionais e regimentais destacados, que submeta ao
Plenário, na data de hoje, após superados eventuais
óbices constitucionais, a votação do requerimento de
prorrogação.

Alternativamente, caso não seja possível a so
lução, requer-se a V.Exª. que autorize, ad referendum
do Plenário, a continuidade dos trabalhos da Comis
são por mais 60 dias, na forma solicitada no presente
requerimento.

Sr. Presidente, esta é a questão de ordem que
formulo a VExª.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, para contraditar.

a SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Regimento da Casa é bastante claro, mas não nos
podemos sobrepor ao que determina artigo da Cons
tituição. O que tem travado a pauta é uma decisão
constitucional.

Ora, se uma decisão constitucional trava a pauta
e impede decisões regimentais, não podemos atropelar
a Constituição pelo interesse regimental.

Esta é a minha contradita, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
cebo a questão de ordem do Deputado Bosco Costa,
com a contradita do Deputado Arnaldo Faria de Sá, e
a responderei oportunamente.

O SR. JOÃO LEÃO ~ Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. P~ESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExª. a palavra.

O SR. JOÃO LEÃO (Bloco/PL-BA. Pela ordem.
Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, como autor
da PEC nº 57, de 1999, que está na gaveta há 2 anos,
gostaria de saber o que é preciso para que ela seja
votada neste plenário. Devo apresentar pedido de ur
gência? Oqueé necessário fazer?

A matéria estápronta para vir ao plenário. Peço
a VEXª. que a coloque emvotaçãb, mas não numa
sessão de segunda nem de sexta.-feira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tadoJoão Leão, como V.Exª. tem prestígio na Casa,
a PEG de sua autoria foi incluída na pauta algumas
vezes.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, eu sei dis
so. Mas até hoje não chegou ao plenário.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado João Leão, a PEC entrou na pauta do plenário,
mas os Deputados solicitaram tempo para estudar com
mais profundidade o tema. Por 2 vezes ela foi retira
da de pa.uta, hão por causa da Mesa, mas a pedido
do Plenário.

Recebo a sugestão de VExª. e a apresentarei
aos Srs, Líderes. Oportunamente, incluiremos a ma
téria na pauta.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, posso pedir
urgência na apreciação da matéria?

OSR. PRESIDENTE (João PaulO Cunha) - Depu
tado João Leão, para emenda constitucional não há
pedido de urgência.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, o povo nor
destino pede urgência na aprovação dessa PEG.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado João Leão, levaremos em consideração o pedido
de VExª.

O SR. JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para

falar contrariamente à matéria, concedo a palavra ao
DeputadOArnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, não assomo à
tribuna para apresentar filigranas jurídicas nem cons
titucionais, porque·não .tenhocabedal suficiente para
me opor ao relatório do eminente Deputado Roberto
Magalhães, e que certamente é um libelo. Posiciono-me

contra a medida provisória original, e não contra o
relatório, porque quero discutir a matéria sob o foco
político, e não jurídico.

VExªs. devem lembrar que, na primeira sessão
do Congresso Nacional, o Governo enviou mensagem
que tratava da regulamentação do bingo e da criação
de mais um jogo, o Time Mania. Alguns dias depois,
tentando tirar o sofá da sala, editou medida provisória
para fechar as casas que promovem o jogo de bingo.

Até acho que poderíamos nos debruçar com um
pouco mais de profundidade sobre a questão das má
quinas caça-níqueis. Mas no jogo de tômbola, no jogo
de bingo, querer utilizar uma medida provisória com
tanta sanha, com tanta desfaçatez, com tanta vontade
de tapar o sol com a peneira, é querer passar diploma
de incompetência para aqueles que acabam concor
dando com a tese do Governo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é ver
dade que algumas entidades que estão por trás das
chamadas máquinas caça-níqueis podem apresentar
situação duvidosa, mas não admito que todos os esta
belecimentos de bingo sejam taxados de associações
criminosas. É urn absurdo admitir.essa observação.

Se o bingo emprega tO,20, 30, 40, 50 pesso
as, é irrelevante. Qualquer emprego importante, no
momento Elm que o Pá,rtido dos Trabalhadores só
gera desemprego ernnosso País. Esta. é a grande
afirmação que tem de ser feita. E. não são apenas os
chamados empregos diretos; em São Paulo, em toda
casa de bingo há um ponto de táxi e, nele, 10 ou 15
taxistas paradop. Então, várias atividades comerciais
dependem dobingo.Até postos policiaisiemos diante
de tais estabelecimentos.

Na verdade, a atividade não tem a conotação que
se quer dar. Pode-se questionar o uso das máquinas
caça-níqueis, .mas deixar de regulamentar o bingo e
acabar com a prática ésimplesmehte falta de vontade
política de resolver a atual crise.

O principal problema não está aqui. A loteria
instantânea de Carlinhos Cachoeira não acaba, ela
continua. A medida provisória não põe fim à loteria
instantânea. Portanto, não somente o Sr. Carlinhos
Cachoeira como todos os bicheiros contentes com a
extinção dos bingos devem estar ávidos pela aprova
ção desta medida provisória.

Vários Estados também têm suas loterias instan
tâneas. Os Governadores não queremque elas sejam
extintas. O próprio Governo Federal é o maior banqueiro
de jogo. A CaiXa Econômica Federal banca Loto, Loto
Mania, Loteria Esportiva, Sena, quina, quadra, terno,
duo. Na verdade, isso tudo. serve para trazer recursos
para a Seguridade Social. Se é para acabar, que se
acabe com tudo. Acabe-se .também com os jogos da
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Caixa Econômica Federal, mas, principalmente, com a
loteria instantânea, que não foi extinta por esta medida
provisória nem pelo relatório. Para o causador de to
dos os problemas, o Sr. Carlinhos Cachoeira, a medida
provisória está sendo útil, pois, sem dúvida nenhuma,
atende a seus interesses.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, preci
samos ponderar sobre o assunto. Precisamos ter calma,
cautela e parcimônia para tomar uma decisão.

Fui Presidente de um dos grandes clubes do fu
tebol brasileiro, entre 1993 e 1994, período em que lhe
carreei grande soma de recursos através dos bingos
que realizava no estádio. Não era o que hoje temos, mas
o bingo tradicional, e que será proibido, assim como
o das igrejas e os beneficentes, que não mereceram
tratamento especial quer na medida provisória, quer
no relatório. Pergunto: quem já deixou de participar de
um bingo beneficente numa sociedade de amigos do
bairro na sua cidade, na sua paróquia, na sua igreja,
para ajudar o seu hospital? Quantos já não participaram
dos chamados bingos beneficentes? Por esta medida
provisória, todos estarão impedidos de fazê-lo.

Portanto, Sr. Presidente, politicamente - e não
juridicamente -, o Governo tenta tapar o sol com a
peneira. Como se diz vulgarmente, é tirar o sofá da
sala, como se fosse o culpado pela traição de que se
foi vítima. No interior de São Paulo, já se comenta,
neste momento, que o Governo parece um cachorro
caído de um caminhão de mudança e que não sabe
para onde ir.

Sr. Presidente, sou contra a medida provisória,
mas respeitando o nobre Relator.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Antonio Carlos Mendes Thame, que falará a favor da
matéria. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, permitam-me inicialmente ler
trecho de artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo
e escrito pelo jornalista Luís Nassif, sob o título O Des
truidor de Famílias:

"Em São Paulo, a Senhora A recebe mensalmen
te a pensão do marído e corre imediatamente para um
bingo. O dinheiro desaparece em uma tarde. Depois
corre atrás de parentes e amigos querendo dinheiro
emprestado. O vício arruinou seu casamento e sua
carreira. Não consegue parar em nenhum trabalho. Os

filhos adolescentes passaram a trabalhar para ajudar
no sustento da casa e dos estudos.

A Senhora B era administradora bem-sucedida,
mãe de uma filha que críava sozinha, com dignidade.
O vício em bingo a fez, primeiro, perder o apartamento
em que morava, depois, a carreira. A filha quase ado
lescente, hoje, dá graças aDeus por ter um emprego
para trabalhar e poder continuar seus estudos.

Em Ribeirão Preto, a Senhora C pode ser vista
diaríamente no bingo, em uma máquina de nome tur
bo, onde cada aperto de botão custa 10 reais, dura 10
segundos e equivale a uma rodada de bingo. Quando
o dinheiro acaba, ela dá um cheque para descontar.
Enquanto se desconta o cheque, ela pega dinheiro
emprestado com o vizinho para não parar o vício".

Essas não são cenas de ficção. Graças a essa
vergonha nacional, milhares de lares brasileiros hoje
têm motivo para imensa tristeza.

O jogo é classificado como vício, e o bingo está
enquadrado como doença. Segundo dados de um ins
tituto criado pela USP para tratar desse tipo de vicia
do, hoje, quase 20% dos freqüentadores dos bingos
já assumem que são dependentes, e grande percen
tagem deles diz que já pensou em suicídio - dados
consubstanciados no relatório apresentado pelo Depu
tado Roberto Magalhães.

Quero me ater a 2 detalhes para pontrapor às
afirmações aqui feitas. Cada um de nós tem o direito
de votar como bem lhe aprouver. Tenho sempre me
insurgido contra argumentos falaciosos. Às vezes, me
assustam muito, porque induzem à tomada de deci
sões incorretas.

O primeiro deles diz respeito ao direito de cada
um fazer o que quiser do seu dinheiro. Esta é uma
falácia. Se não caminharmos no sentido de proteger
famílias contra vícios e comportamentos socialmente
indesejáveis, estaremos criando uma sociedade per
missivista, em que tudo se pode, sem normas, sem
azimutes, sem princípios ou conceitos desejáveis pela
grande maioria e consubstanciados em normas legais
pelos seus representantes.

A segunda falácia é dizer que, se proibirmos os
bingos, estaremos tachando todas as casas de bingo
de criminosas, ligadas ao crime organizado e instru
mentos de lavagem de dinheiro, quando há muitas que
não o são. Ora, o argumento que vale é exatamente o
contrário. Os países que têm tido bom êxito no com
bate à corrupção e ao crime organizado são aqueles
que têm tido tolerância zero a qualquer forma de la
vagem de dinheiro.

Por isso, esta é uma medida preventiva, ou seja,
impede que organizações que facilitam o exercício
ilegal e a lavagem de dinheiro tenham grande espaço
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para exercer essas atividades. O argumento social de
tolerância zero a qualquer meio que facilite a lavagem
de dinheiro e o argumento pessoal e familiar de impe
dir uma atividade encarada como vício são suficientes
para apoiarmos a votação da medida provisória e a
aprovação do relatório do ilustre companheiro Rober
to Magalhães.

É claro que esta medida provisória veio à Casa
no bojo de uma grande trapalhada, apenas alguns dias
após o Governo ter enviado mensagem em que mani
festava o desejo de regularizar o jogo. Veio, também,
de carona em medidas reativas a um escândalo que
atingiu o coração da Casa Civil. Mas esses não devem
ser os argumentos principais. Em cada caso, devemos
ir a fundo na análise das conseqüências de nosso voto,
e aqui temos chance de ouro de extirpar esse grande
causador de malefícios à família brasileira.

Por isso, encaminho afavordo relatório do colega
Deputado Roberto Magalhães, na certeza de que se
trata do melhor para a sociedade. É nossa melhor ati
tude de solidari~dadecom aqueles que hoje amargam
tanto sofrimento em razão do vício adquirido.

Por último,. não há correlação alguma entre bin
go e víspora ou loto, utilizada nas quermesses. Esta
demora, às vezes,uma hora e meia, as pedras são
cantadas umaa uma ...... é algo inocente ~,e as pren
das são minúsculas. No bingo, não; em questão de
minutos, a pessoa é induzida pelo som, pelas cores,
pela parafernália de luzes, a jogar compulsivamente
e a perder, numa tarde, o saJário do mês.

Muito obrigado.
OSR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExª. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui
informado de que Delegados da Polícia Federal, por
ordem do Ministério da Justiça, estão assumindo o
lugar dos a,gentes nos aeroportos, e de que funcioná
rios da INFRAERO também estão sendo usados para
desempenhar .tais funções. Em contrapartida, soube
que os agentes vão impedir que os delegados tomem
essa posição.

Sr. Presidente, esse fato é grave. Poderemos ter
[Doliciais armados de um lado e de outro, colocando
em riscoavida de pessoas indefesas nos aeroportos,
o que é extremamente preocupante. Solicito ao Minis
tro da Justiça que tome providências para evitar esse
tipo de confronto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo apalavra, para discutir a matéria, ao nobre Depu
tado Antonio Cambraia.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a discussão que farei sobre esta matéria diz res
peito aos procedimentos e também à incoerência do
Governo ao encaminhar a medida provisóriaque trata
dos jogos de bingo ao Congresso Nacional.

Após a extinção da Lei Pelé, os bingos vêm ope
rando devido a liminares. O certo é que estavam funcio
nando normalmente por todo o País. O Governo, inclu
sive, considerou a atividade salutar em mensagem ao
Congresso Nacional, no início dos trabalhos de 2004,
quando falou dela como suporte de recursos para o
esporte amador e que, portanto, deveria continuar a
gerar recursos e a incentivar essaprática.

Mas eis que surge o caso Waldomiro Diniz. O
Governo, inesperadamente, para desviar a atenção
do povo, encaminhou a esta Casa medida provisória
proibindo os jogos de bingo e as máquinas caça-ní
queis. Tal não sé deu por conta da denúncia sobre o
episódio, até porque o.próprio Waldomim disseque não
tinhanada a ver COm bingos --seu envolvimento é com
loterias e máquinascaçacníqueis. O Governo foi mais
real do que o rei, porque, sea medida provisória se
vinculasse ao. caso, o bingo nem faria parte dela.

Como disse, essa atividade funcionava legalmen
te, tinha usuários,empregadoscolncarteira assinada
e, de uma hora para outra, o GOVerno editou medida
provisória tornando-a ilegal.

No dia seguinte, a polícia invadiu as casas de bin
go, em total desre$p~itoaos usuários e aos trabalhado
res que lá estavam auferindo seu salário para sustentar
suas famílias, e que não têm culpa alguma pelo que
fez Waldomiro Diniz. O Governo não deu prazo para
que a atividade fosse desativada,·para que o empre
gador se programasse Pflra demitirseus funcionários
e pagar suas indenizações, enfim, para que desse fim
a seu negócio com dignidade e respeito.

Mas porque a ul'gênciadesta medida provisória?
Existem projetos de lei nesta Casa que proíbem bingos
e jogos de azar e que dão oportunidade à discussão.
Podemos ouvira sociedade, fazer audiências públicas,
conhecer detalhadarnente a matéria, concluir sobre o
que deve continuar ê o que deve ser extinto. Da forma
como está, a medidaprovisória proíbe todo e qualquer
tipo de bingo no País, até mesmo. o de quermesse.

Sr. Presidente, a medida provisória não é o ins
trumento mais indicado para disciplinar o tema porque,
como já disse, não dá opo.rtunidade para discutir, ouvir
a sociedade, fazer alterações. Na verdade, esta foi en
viada ao Congresso Nacional - isso está cf.aro - para
desviar a atenção do caso Waldomiro Diniz.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai pedir licença ao Plenário para, até
19h, conceder a palavra aos Srs. Deputados para falar
contra ou a favor da matéria.

Abrindo uma exceção, depois da Deputada Veda
Crusius vou dar a palavra à nobre Deputada Zulaiê
Cobra, Parlamentar que sempre se pautou nesta Casa
pelo respeito, pela sinceridade, pelo espírito público e
sobretudo pela maneira correta de proceder. S.Exa.
merece a consideração e o respeito de todos pelo que
representa e por tudo que tem feito durante os anos
em que convive conosco.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Com
a palavra, pela ordem, a nobre Deputada Veda Cru
sius.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, nem eu, pessoalmente,
nem o meu partido, nem esta Casa apostam no con
flito aberto como solução dos problemas.

Hoje toda a sociedade se preocupa com os acon
tecimentos decorrentes da greve da Polícia Federal,
não apenas por causa das filas nos aeroportos, mas,
sim, e principalmente, pelo fato de os Ministros da
Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e da Defesa, José
Viegas, terem assinado uma portaria interministerial
que transfere a responsabilidade das ações da Polícia
Federal para funcionários da INFRAERO.

Isso equivaleria ao Ministro da Saúde substituir,
através de portaria, médicos em greve por falta de
condições de trabalho, como sangue para transfusão,
por exemplo, por funcionários dos hospitais - pode
ser até um porteiro -, para atender pacientes e fazer
cirurgias.

A gravidade dessa situação faz com que eu apre
sente 3 propostas à Mesa da Casa no sentido de conter
o conflito que, como afirmei, não faz bem a ninguém.

Primeiro, um projeto de decreto legislativo que
susta a Portaria Interministerial nº 885. E justifico: o
art. 144 da Constituição dispõe sobre a função exclu
siva da Polícia Federal no que se refere ao controle
de documentos e toda a sua decorrência. Ao aceitar
um passaporte, os funcionários da INFRAERO não
têm obrigação nenhuma de saber se estão ou não à
frente de algum traficante, por exemplo, e, em caso
afirmativo, que medidas devem tomar.

Segundo, um requerimento para a constituição
de Comissão Externa, de caráter temporário, desti
nada a verificar in loco a situação da greve da Polícia
Federal e suas conseqüências para a segurança pú
blica nacional.

Terceiro, um convite, que creio ser pertinente e
saudável para todos nós, ao Ministro da Justiça para
vir a esta Casa explicar as razões pelas quais assinou

a citada portaria ministerial, autorizando funcionários
civis do serviço público a fazerem o importante traba
lho realizado pela Polícia Federal, em virtude da ins
tabilidade nacional que o ato pode gerar.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Depu
tado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
primeiro lugar, quero dizer que o Ministro baixou a por
taria com vistas a solucionar o problema decorrente da
greve, enquanto houver negociação em curso.

A Deputada Veda Crusius disse que não gosta
de confronto, mas é preferível cumprir o que determina
a portaria a enviar tropas do Exército para resolver a
situação, como fez o Presidente Fernando Henrique
Cardoso durante greve dos petroleiros ocorrida durante
seu Governo. Há uma diferença crucial no tratamento
da questão.

Quanto à matéria em debate, temos de deixar
claro que os jogos de azar são realidade em todos os
Estados brasileiros, que cederam aos lobbies. Contra
riando o que dispõe o art. 22, inciso XX da Constitui
ção Federal, que atribui à União a competência para
legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, leis
estaduais foram criadas para tratar do assunto.

Apenas a União pode autorizar o funcionamento
de bingos, que trata da modalidade de jogos de azar,
risco e sorte com finalidade lucrativa. Essa competên
cia é reafirmada por decisão prolatada pelo Ministro
Nelson Jobim, ao julgaro Mandado de Injunção nº 697,
do Distrito Federal, de 23 de janeiro de 2004.

Diz o Ministro:
"Por outro lado, já existiu ampla disciplina da ex

ploração do jogo de bingo no país por meio dos arts.
59 .9 81 da Lei 9615/98"- a chamada Lei Pelé - "e das
alterações sofridas por conta da Medida Provisória
2.216- 37/01. Tanto assim que, durante certo tempo, as
empresas exploradoras dessa atividade funcionaram
normalmente. Esse tratamento normativo, entretan
to, foi revogado expressamente pela Lei 9.981/00 no
exercício pleno da comp~tência privativa que a União
detém para legislaracerca de 'sistemas de consórcios
e sorteios' (art. 22, inciso Xx, da Constituição)".

Também é preciso lembrar que essa matéria não
é nova. A Lei Pelé, que veio para moralizar a ativida
de, surgiu em decorrência do trabalho de Comissão
Especial desta Casa, presidida pela Deputada Zulaiê
Cobra. Àquela época, isso já constituía problema. Em
seguida, elaboraram decreto contrariando a norma que

..
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moralizava a atividade. Então, cabe esclarecer que ja
mais houve lei federal que autorizasse a exploração das
máquinas eletrônicas denominadas caça·níqueis.

Uma das questões que mais me chamou a aten
ção no belo trabalho do Relator Roberto Magalhães
foi o fato de que essa matéria tem a ver com saúde
pública. Está no relatório de S.Exa. que, em 1994, logo
após a abertura das casas de bingos, em virtude da
Lei Zico, "foi criado na Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP) o primeiroprograma de tratamento
especializado em jogo patológico no País".

E continua S.Exa.:
"Nestes dez anos de atividade, a procura por tra

tamento tem sido muito maior do que a possibilidade
de atendimento, dada a falta de recursos.

Observou-se que os jogos referidos como de
sencadeadores do problema acompanhavam a oferta
do mercado. Os primeiros pacientes jogavam video
pôquer em casas de diversões. eletrônicas. Posterior
mente, passaram a serjogadores de bingo e de jogos
eletrônicos.

Um quarto desses jogadores (atendidos pelo
Ambulatório) já cometeu ato ilícito relacionado ao jogo,
78% estavam endividados, 47% já pensaram em sui
cídio e 14% já haviam feito ao menos uma tentativa
de suicídio".

Assim, estamos tratando de matéria relacionada
à saúde pública.

f=m terceiro lugar, registro que o número de em
pregos gerados pelos bingos não são os que os defen
soresda atividade propagam pelo Brasil afora. Então,
quemseutiliza da mentira para defender a legalização
desses jogos perde a legitimidade para argumentar.

Para finalizar, Sr. Presidente, manifesto-me a fa
vor do belíssimo relatório apresentado pelo Deputado
Roberto Magalhães.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Cláudio
Cajado, .que falará contrariamente à matéria. S.Exa.
dispõe de 5 minutos.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Medida Provisória
nQ 168, de 2004, é casuística, pois foi editada com a
única finalidade de pôr panos frios no escândalo Wal
domiro Diniz.

Quem ler a justificativa do Poder Executivo para
essa medida provisória perceberá claramente que o
problema não· está na exploração do jogo do bingo,
mas, sim, na ineficiência do Governo em fiscalizar a
atividade.

Diz a justificativa:

'~ experiência verificada com a exploração eco
nômica do jogo do bingo,(. ..) com a finalidade de ar
recadar recursos para aplicação no desenvolvimento
do desporto brasileiro, foi frustrada(. ..)

1)Iegislação desprovida de mecanismos inibido
res da prática de irregularidades(...)

2)atividade iniciada sem o controle efetivo do
Governo Federal(...)

3)desvirtuamento da finalidade da exploração do
jogo do bingo(.. .)"

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sendo
assim, mude-se a legislação! É o mesmo caso de o
médico simplesmente retirar da ficha do paciente o
registro de que apresenta uma grave patologia.

Não podemos nos esquecer de que essa ativida
de, se fiscalizada e regulamentada, poderá servir, como
tem feito, a causas nobres, a exemplo do esporte. Mui
tos dos nossos atletas precisam dos recursos oriundos
dos jogos de bingo para divulgar o nome do Brasil.

Apesar de o nobre Deputado Roberto Magalhães
ter mantido o teor da medida provisória e proibido a
exploração do bingo, penso que seria muito mais útil
para o País se o jogo fosse estatizado, como ocorre
com as loterias .federal e esportiva, a Sena, a Quina,
entre outras.

Relembro que, quando votamos a medida pro
visória que unificou os programas de transferência de
renda e criouo Bolsa-Família, o Governo Federal pro
pôs a criação da loteria de jogoscom a finalidade de
financiar o Fome Zero. No entanto, o Relator, Deputado
Sebastião Madeira, rejeitou a proposta. Ou seja, ante
riormente, o Governo Federal havia proposto a criação
de uma loteria de jogos de azar. Agora, em função do
caso Waldomiro Diniz, edita essa medida provisória
casuística para dar resposta à opinião pública.

Repito:melhor seriase estatizá.ssemos o jogo do
bingo no Brasil,· e que poderia ser administrado pela
Caixa Econômica Federal.Esta proposta pode ser acei
ta pelo Governo e acatada pelo nobre Relator. Além
de tirar do desemprego inúmeras famílias, a atividade
daria ao Poder Executivo divisas, que, destinadas ao
Ministério do Esporte, fariam comque nossos atletas
melhor representassem o País nas competições in
ternacionais.

Sr. Presidente, posiciono-me contra a medida
não em função de dar um basta à clandestinidade,
aos atos ilícitos praticados sob a colbertura do jogo
do bingo - isso tem que ser coibido, não estou aqui
defendendo nenhum dono de casa de bingo, mesmo
porque não conheço nenhum; por isso, posso falar
com autoridade -, mas porque a considero, além de
casuística, ruim para o Brasil. Precisamos encontrar
aqui uma forma de equalizar a questão, para que o
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Governo, por meio de seus mecanismos de fiscaliza
ção, faça novas legislações.

Mas, se não for o caso de adequar a lei a uma
fiscalização mais rigorosa, que a Caixa Econômica
Federal assuma todos os bingos particulares no Bra
sil. Com isso, não seria necessário colocar os empre
gados no olho da rua, na amargura do desemprego.
Além disso, poderíamos reverter a situação dos jogos
hoje existentes em benefício do Brasil e do povo bra
sileiro.

Sr. Presidente, espero que nossa sugestão seja
aceita pelo Relator e que S.Exa. possa, ao final das
discussões que aqui se procedem, rever seu relatório
e permitir que a Caixa Econômica passe a realizar os
bingos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Tarcisio
Zimmermann, que falará a favor da matéria. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Val
verde, que disporá de até 5 minutos.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na semana passada,
o Presidente do Comitê Olímpico Internacional- COI
elogiou o esporte brasileiro de alta competição e infor
mou que o Brasil é um dos poucos países em que os
recursos públicos são utilizados nesse tipo de esporte.
Tanto que, na construção da Vila Olímpica no Rio de
Janeiro, será utilizado recurso público.

Na década passada, a justificativa para permitir
o funcionamento dos bingos no Brasil era de que os
recursos gerados estimulariam e financiariam o es
porte nacional. Vimos, então, uma incompatibilidade:
o objeto da lei não se concretiza na prática, já que o
esporte nacional, principalmente o de alta competição,
é financiado com recurso público.

Sabemos que a motivação que levou à criação da
lei não foi tão bem a de financiar o esporte nacional.
Conhecemos a interface que há entre o jogo e o crime
organizado, entre o jogo e a lavagem de dinheiro, que
tem 2 caminhos no Brasil: um é a evasão de dinheiro
para o exterior, para ser lavado lá fora; o outro é a la
vagem interna, e um dos caminhos é o bingo.

A dura medida que o Governo Lula teve que to
mar causa impacto, principalmente em relação aos
trabalhadores - inocentemente, sem ter nada a ver
com o crime organizado, ganham seu sustento com
as casas de bingo -, mas não há nenhum mal que
possa ser extirpado sem que haja transtorno. Ninguém
combate um câncer com medicamentos leves, mas
com medicamentos fortes, que maltratam o paciente,
mas o levam à cura.

Combater o crime organizado, sobretudo a con
taminação da máquina pública pelo crime organizado,

exige medidas ríspidas, duras, que podem contrariar
segmentos do Congresso Nacional, que, direta ou
indiretamente, têm relações com esse tipo de empre
endimento. Nenhuma atitude de combate ferrenho ao
crime organizado, contida em projetos de lei que tra
mitam no Congresso Nacional, encontra facilidades
no seu processo.

A História aponta que só se conseguiu enfrentar
a máfia italiana com ação enérgica e dura do governo,
senão ela contaminaria o tecido estatal e a decisão
pública. No Brasil, não pode ser diferente, principal
mente em relação à tolerância que o crime organiza
do, visível e invisível, sempre recebeu da máquina do
Governo, de interesses representados na máquina de
Governo. E não podemos tergiversar quanto a esse
câncer social.

O parecer do ilustre Relator, que não é do meu
partido, foi preciso, foi na doença, na ferida e aponta
a necessidade de estancar, de erradicar o bingo no
Brasil. É sofisma afirmar que as quermesses e lotos e
as competições promovidas por igrejas e comunida
des estariam proibidas, porque esse não é objeto da
lei que criou o bingo. O objeto da lei que autorizou o
bingo no Brasil é outro e está sendo estancado, cer
ceado pela medida provisória, tão bem relatada pelo
ilustre Relator.

Sr. Presidente, informo ainda aos ilustres pares
que greve de petroleiros foi duramente atacada no
Governo passado, quando os grevistas reivindicavam,
tal qual os atuais, melhoria das condições de traba
lho e de salário. O Governo anterior enfrentou a greve
com o Exército nas ruas, com tanques, e o atual está
enfrentando-a com diálogo.

A sociedade não pode ser refém de movimento,
por mais justo que seja, já que expressa o sentimento
de uma parte da sociedade. Em minha militância sin
dical, sempre procurei ver na greve um instrumento
de luta. E também o Governo, o Estado brasileiro, ao
sopesar interesses e contradições, tem sempre de
cons.iderar o interesse de toda a sociedade, por mais
justos e legítimos que sejam os interesses localizados
e corporativistas. Creio que o encaminhamento do
Governo a todo movimento grevista até hoje no Brasil
deveria ser o diálogo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado José
Thomaz Nonô, que falará contra a matéria. S.Exa. dis
porá de 5 minutos.

O SR. JOSÉTHOMAZ NONÔ (PFL-AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, particularmente, não sou a favor do jogo nem
contra ele. Não jogo nada, nada, coisa nenhuma. Nem
porrinha eu jogo, Excelência. Bebo pouco, moderada e



Março de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12771

socialmente. Também não tenho nada a favor da bebida
nem contra ela. Mas creio que cada cidadão brasileiro
sabe o que faz e o que deve fazer. Não vou debater
isso, até porque dezenas de Deputados ao longo das
Legislaturas já discutiram as virtudes, se é que existem,
e os defeitos do jogo. Discuto a medida provisória do
Governo, que é um ato político. Este Governo nunca
esteve interessado nisso, Sras. e Srs. Deputados.

A mensagem trazida pelo Presidente Lula em
2003 queria regularizar o jogo. A mensagem trazida
pelo Chefe da Casa Civil, José Dirceu, no começo deste
ano também queria regularizar o jogo. Depois de Wal
domiro Diniz, o Governo descobriu que era contra o
jogo, contra o bingo. Foi uma descoberta súbita. Cons
trange-me e diverte-me a engenharia dos que falam
pelo Governo. Companheiro sindicalista, companheiro
de esquerda, companheiro com a tradição de luta falar
contra a greve é realmente delicioso. Poucos vezes vi
algo tão apetitoso.

Em Paranaguá, há uma fila de 80 quilômetros,
e há 6.500 caminhões no acostamento. Em qualquer
aeroporto grande deste País, há um constrangimento
atrás do outro, polícia contra polícia. As nossas gali
nhas estãomorre-ndo. .os franguinhos, depois de 40
dias de nascidos, morrem, e o Brasil deixa de faturar
com a eXportação, porque os fiscais do Ministério da
Agricultura também estão em greve.

E a maior greve deste País é a do Presidente da
RepúbliCa. É preciso dizer que S.Exa. não quer gover
nar, não quer assumir as crises, e não há José Dirceu
nem Luizinhoaqui que resolva tanto problema.

Temos uma tradição presidencialista, e quem lhes
fala é umparlamentaristavelho, decarteirinha. No pre
sidencialismo, mais do que em qualquer outro sistema,
as pessoas querem ver a autoridade do Presidente.
Em linguagem popular,querem ver quem manda na
gandaía nacional. Esse é o grande problema.

Vemos a assertiva da base governista de que es
tamos desestabilizando. Desestabilizando coisíssima
nenhuma. Ajudamos na CIDE. Queremos ajudar na
greve. Queremos ajudar nos caminhos do Governo.

Agora queremos ter um interlocutor. Quem man
da neste País?· Quem orienta a bancada governista,
perplexa e confusa? Tenho pena dos meus ilustres
colegas. Contorcionismos verbais, exercícios de inte
~igência não serão suficientes para tirá-los do buraco
monumental criado pelo Governo.

Volto ao iogo, antes que me esqueça. O bingo,
que coisa curiosa! Só descobriram que são contra o
bingo quando Waldomiro bateu o 21. Até então, todos
eram favoráveis ao jogo. Todos incentivavam a Caixa,
o maior antro de jogatina do País, que está presente
em cada um dos nossos Municípios. Jogar na Caixa

pode; no bingo não pode. Quer dizer, não pode depois
de Waldomiro. É um caso interessante: atropelaram
minha tia e, em vez de processar quem o fez, querem
desinventar o automóvel. É isso que faz o Governo
Lula. Não dá para suportar, Sr. Presidente. E nós que
remos ajudar.

Os jornais de hoje dizem que o Líder do Governo
está demissionário. Não há com quem conversar aqui.
No Palácio, não Se sabe quem é o interlocutor. Não sei
nem que fim levou o Presidente. Não vejo consistência,
concretude na fala do supremo magistrado da Nação.
É preciso que S.Exa. ponha ordem na bagunça em
que foi transformado o Governo brasileiro.

A medida que se discute é um episódio, o pano
de fundo é outro. Com essa maravilhosa medida, em
vez de <:liscutir as mazelas governamentais, estamos
condenando ao desemprego pessoas que trabalham
nos bingos. Isso não leva o País nem para trás, nem
para frente.

Lembro-me do caso daquela senhora de Tauba
té, de 80 anos, viciada em jogo. Quando fecharem o
bingo, ela vai jogar no cassino clandestino, e o cassi
no clandestino não vai ser reprimido, porque a polícia
está em greve. E a polícia está emgreve porque não
tem governo. Tudo roda, roda, roda e converge para
o mesmo ponto.

Não sou cruel, não sou impiedoso, não sou nada
disso. E quero dizer, com a credibilidade que tenho nes
ta Casa, que torço. Mais do que torço, contribuo. Mais
do que contribuo, rezo para que o Governo se acerte,
porque,se ele afundar, afundamos todos juntos.

Pelo amor de Deus, dêemmais atenção às greves,
a essas demandas do que ao bingo. O Brasil não vai
melhorarnem piorar se mantiver ou eliminar os bingos.
Mas vai piorar se não apurar o caso Waldomiro Diniz,
se não coibir a ausência ou o vácuo de poder, porque
a história política do Brasil demonstra que os vácuos
de poder são imediatamente preenchidos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é o encaminha
mento que faço contrariamente à medida, porque acho
um casuísmo. Nem o Governo está interessado nisso.
E se ele não está, muito menos eu.

A SRA. ZULAI.Ê COBRA -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência pede licença aos Srs. Deputados para
interromper a discussão da matéria, a fim de ouvir a
nobre Deputada Zulaiê Cobra. Em seguida, retomará
a discussão.

Concedo a palavra, pela ordem, à nobre Depu
tada Zulaiê Cobra.
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A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, muito obri
gada por esta oportunidade. VExª. foi muito gentil com
a minha pessoa. Agradeço-lhe muito.

Sras. e Srs. Deputados, o Governo anda muito
mal, mas muito mal mesmo, a ponto de o Presidente
da Caixa Econômica Federal depor no Senado e apre
sentar ofícios de minha autoria, de abril de 2001. O
Presidente da Caixa disse à imprensa que a Deputada
Zulaiê Cobra fez lobbyem defesa da GTECH. Ele não
leu os ofícios. E mais: já que ele veio tão bem-intencio
nado contra o PSDB, por que foi analisar nos meandros
da Caixa Econômica Federal e descobriu uma Depu
tada que teve a coragem de fazer e assinar um ofício
a pedido do ex-Senador, ex-Governador e fundador do
PSDB José Richa? Pediu, e eu vi que havia um edital
absoluta e não juridicamente perfeito. E fui discutir a
matéria com o então Presidente da Caixa Econômica
Federal, Emílio Carazzai. Fizemos uma audiência pú
blica, de cuja ata o Sr. Jorge Mattoso não trouxe cópia,
só os ofícios por mim assinados.

Não fiz nada de errado. Muito pelo contrário.
Quando houver denúncia séria numa instituição do
Estado, é nossa obrigação, como Parlamentar, apu
rá-Ia. Éramos Governo Fernando Henrique Cardoso,
e fui apurar a irregularidade.

E mais: a audiência foi realizada com a presença
de muitas pessoas. Toda a diretoria da Caixa Econômica
Federal estava presente. Entrei pela porta da frente, fiz
o registro de minha presença e fiz tudo como manda
nosso Parlamento. Não preciso entrar escondida na
Caixa, pois não tenho nada a ver com a questão de
Waldomiro Diniz, com a GTECH.

Eles estão desesperados e jogaram tudo isso
na imprensa. E fui surpreendida com a divulgação de
cópia dos meus ofícios na imprensa de todo o Brasil.
Alguns jornalistas diziam: "Deputada, isso não é legal.
Isso é '/obby"'. Lobby é quando se faz algo às escon
didas, de maneira não adequada.

Fiz aquilo que determinou minha função de Par
lamentar. Faço e farei sempre, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados. Não vou permitir este tipo de agres
são: o Presidente da Caixa Econômica Federal expor
aquilo que aconteceu e colocar minha pessoa, minha
honra e minha dignidade em jogo.

Os jornais publicam que há suspeita de lobbypor
parte da Deputada tucana. Esse tucano é importan
te. Trata-se do PSDB sim. O Governo está com medo
do partido. Enfrente-nos com armas iguais, não ajam
traiçoeiramente, com covardia.

Em depoimento no Senado, o Presidente da Caixa
Econômica Federal joga meu nome como se eu tives
se feito alguma coisa errada, mas não apresentou a

ata. Registramos todas as ações, até porque havia um
processo de licitação. E toda conversa num processo
de licitação tem de ser registrada em ata. Repito: ele
não apresentou a ata na qual consta toda a discussão
da matéria. Não fizemos nada escondido, porque não
precisávamos disso.

A meu lado, havia um grande homem do PSDB,
que hoje está morto. Mas esse homem foi aos jornais
em 2001 e disse que pediu a mim a tomada de pro
vidências. Ele não negou isso. Tal político já morreu.
Não posso trazê-lo aqui, mas ele fez um pedido legal,
e eu, na condição de Deputada, atendi à solicitação.
E eu fiz o que um Deputado ou uma Deputada fazem.
Temos de questionar tudo. Estamos aqui para fiscali
zar. É nossa função. Não vou admitir que meu nome
e meu trabalho parlamentar sejam expostos dessa
forma nos jornais.

Torço para que este Governo dê certo, nada tenho
contra ele, mas tenho sim contra atitudes covardes,
não adequadas de um Presidente de organização tão
importante. Não conheço esse Sr. Jorge Mattoso, mas
vou exigir que ele enfrente as acusações e não as jo
gue em cima de mim, como se pudesse apagar aquilo
que aconteceu entre a Caixa Econômica Federal e a
GTECH. Se ele está com medo, o problema é dele. E
mais: ficam a tentando abafar aquilo que não dá mais
para abafar, que o povo brasileiro não suporta mais:
onde está Waldomiro Diniz? Não sei. Preso ele não
está. Ele está escondido. Agora vão quebrar o sigilo
dele, quase um mês depois das denúncias. É fácil fazer
as coisas do modo como estão sendo feitas.

Não vou permitir esse tipo de ofensa a uma Par
lamentar. A Câmara dos Deputados foi ofendida com
essas acusações.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exª. a oportunida-
de.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re

tomando a discussão da Medida Provisória nº 168, de
2004, para falar a favor da matéria, concedo a palavra
ao Deputado Henrique Fontana.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
de fato, os assuntos somam-se e são muitos. Ouvi com
atenção o Deputado José Thomaz Nonê, forte oposicio
nista ao nosso Governo, e acabo de ouvir a Deputada
Zulaiê Cobra, outra decidida oposicionista. Vou tentar
abordar rapidamente todos esses assuntos.

Em primeiro lugar, nenhum de nós, do atual Go
verno, está aqui para deixar de reconhecer que, efeti
vamente, o fechamento dos bingos e a proibição das
máquinas caça-níqueis trarão um problema quanto ao
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emprego das pessoas que trabalhavam honestamente
nesses lugares.

Nenhum de nós está aqui para deixar de reco
nhecer que muitas pessoas jogam nesses lugares para
se divertir. Contudo, todos os que estão neste plenário
- arrisco-me a dizer que, se não todos, quase todos
- sabem que os indícios de prova constituídos pelo
Ministério Público Federal em diferentes investigações
e Ministérios Públicos Estaduais indicam o crescente
envolvimento dos bingos e de jogos de máquinas caça
níqueis coma contravenção e'com atividades ilícitas
no País. É necessário corrigir isso. É de se perguntar,
porexemplo, por qU~ o Governo que nos antecedeu,
mesmo diante do acúmulo de evidências desse tipo,
foi empurrando com a barriga mais esse problema e
não o resolveu.

Estamos diante de uma crise, sim. Porque, ao
descobrirmos que um assessor, nomeado pelo Gover
no, é uma. pessoa corrupta, instalou-se uma crise. E
como reagiu o Governo a essa crise? Demitiu o servidor
imediatamente, instalou uma sindicância e solicitou à
PolíciaFederal que investigasse com rigor o caso.

Nopre Deputada Zulaiê Cobra, é evidente que o
Governo não pode mandar prender uma pessoa sem
que hajao efetivo julgamento dela.Ou aDeputada vem
a esta tribuna para cobrar que oSr..Waldomiro Diniz
seja preso antes de se concluiro processo judicial que
pode levá-lo à cadeia?

A sindicância. constituída pelo Governo já con
cluiu que houve tráfico de influência por parte do Sr.
Waldomir'o Diniz. E também houve coragem e decisão
para se pôr a investigação em marcha.

O nobre Deputí'ldoJose Thomaz Nonê utiliza a
tribuna para dizer que há uma bagunça no País e per
gunta onde está o Presidente da República, que, se
gundo o nobre Deputado,se.encontra em greve. Ora,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma irres
ponsabilidadeo que o nobre Deputado José Thomaz
Nonê disse daquela tribuna. Existe um Presidente da
República constituído e democraticamente eleito nes
te País. S.Exa.está governando, e a nossa base está
apoiando o Governo;Logicamente, estamos cometen
do erros e acertos, mas estamos procurando resolver
os problemas deste País. Por exemplo, as greves que
estamos enfrentando.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as greves
são causadas porque, a partir de 12 de janeiro do ano
passado, houve um arrocho contra o servidor público
ou porque as carreiras foram absolutamente desestru
turadas ao longo dos últimos 8 ou 10 anos?

Negociamos a greve dos médicos peritos, por
exemplo, qUe recebiam salários de· 3 mil reais. São
3 mil médicos terceirizados, numa absoluta anarquia

da perícia médica do INSS. Quem causou essa anar
quia? Foi o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva ou o Governo do PSDB edo PFL, que, irres
ponsavelmente, terceirizou a perícia médica do INSS
neste País?

Temos problemas com a defasagem salarial de
diversas categorias de servidores públicos. Precisa
mos negociar paciente e democraticamente, porque
eles merecem melhores condições de trabalho. Como
os salários ficaram defasados? Como as condições
de trabalho pioraram? Foi a partir de1 2 de janeiro do
ano passado ou será que estamos falando de uma
defasagemsalarial brutal que se acumulou porque os
salários ficaram praticamente estagnados ao longo
de 8 anos?

Deputado José Thomaz Nonô, há um buraco, sim,
neste País, uma dívida de1 trilhão de reais, que esta
base. de sustentação e o Presidente Lula herdaram.
Esse buraco é difícil de enfrentar, porque torna o Bra
sil vulnerável e nos traz dificuldades pararesponder a
políticas públicas necessárias reivindicadas pelo povo
e defasadas há muito tempo.

Portanto, precisamos fazer um debate.aprofun
dado sobre quais são os problemas do Brasil e como
se iniciaram. Ou Será que no dia 12 de janeiro de 2003
este País era amaravilhado pleno emprego? Ou será
que em 1Q de janeiro de 2003 este País era a maravi
lha da ética e a corrupção surgiu dali em diante? Não.
Há uma história de Governos que cometeram acertos,
mas tambémmuitos erros.Foram muitos problemas, o
que fez acumular umacultura dacorrupçãoneste País.
Estamos trabalhando com muita firmeza, dedicação e
humildade para reconhecer nossos erros e superar os
impasses deste País.

Peço àOposição que continue exercendo o papel
importante e insubstituível que temem qualquer país
democrático, mas; por favor, não amplifique situações
de forma absolutamente desmedida e irresponsável,
como tenho ouvido muitas vezes que o Ministro José
Dirceu estaria impedido de continuar na Casa Civil
porque estaria envolvido com o problema de Waldo
miro Diniz.

Apresentem-me uma prova, um indício de prova
que envolva o Ministro José. Dirceu nos atos de cor
rupção cometidos pelo Sr. Waldomiro Diniz que volta
rei a esta tribuna para recpnhecer o engano, mas não
queiram dar à crise um tamanho desproporcional ao
que realmente tem.

O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.
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o SR. ALBERTO FRAGA (PTB-DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comissão da
Federação Nacional dos Policiais Federais trouxe-me
um abaixo-assinado dos 27 Estados brasileiros, que
solicita o apoio desta Casa para criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias
contidas na revista CartaCapital.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. REINALDO BETÃO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExª. a palavra.
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quero destacar no dia de
hoje o Distrito de Xerém, localizado ao pé da serra de
Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Originalmente agrícola, Xerém tem seu desen
volvimento marcado pela construção da Fábrica Na
cional de Motores (FNM) em 1947. Hoje, além de ter
em desenvolvimento o Pólo Industrial de Duque de
Caxias, sedia o INMETRO, com seu Laboratório Na
cional de Metrologia, e projeta o seu próprio parque
tecnológico.

Apesar do desenvolvimento industrial, Sr. Pre
sidente, Xerém também procura buscar alternativas
na área do turismo, como forma de preservação am
biental e geração de emprego. Possui 39 rios e 2 ca
choeiras, que atraem milhares de turistas ao longo do
ano. A tranqüilidade é tanta que alguns visitantes, que
passaram a vida toda em busca de sossego, acabam
mudando-se para lá.

O Distrito de Xerém conta ainda com o apoio da
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado
do Rio de Janeiro - CODIN, empresa responsável por
fomentar o desenvolvimento econômico no Estado,
através de iniciativas que promovam o fortalecimento
das cadeias produtivas, empreendendo ações efetivas,
por meio da atração de investimentos ambientalmente
adequados, visando à geração de trabalho e renda.
Além disso, a CODIN assessora o empresariado inte
ressado em expandir ou implantar projetos industriais
no Estado do Rio de Janeiro.

Com o setor de serviços respondendo por 70% de
sua economia, moderna infra-estrutura e um mercado
consumidor em constante crescimento, o Estado do
Rio de Janeiro tornou-se um dos principais alvos dos
investidores estrangeiros. Oportunidades de negócios
no interior e na Capital, nos setores de autopeças, gás
químico, petróleo, energia, telecomunicações, tecnolo
gia, turismo e finanças, garantem ao Rio posição privi
legiada para o surgimento de novos investimentos.
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É indiscutível o potencial do Rio de Janeiro. Só
para se ter idéia, cerca de 30 bilhões de dólares em
investimentos públicos e privados foram investidos no
Estado, durante o triênio 2000/2002, permitindo a cria
ção de mais de 20 mil novos empregos.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o nosso querido Distrito de Xerém, no Município de
Duque de Caxias, é um lugar maravilhoso para quem
quer morar bem e com tranqüilidade. Possui o calor
da Baixada Fluminense e a belíssima paisagem da re
gião serrana, uma mistura exata. Paralelamente, com
a criação do Distrito Industrial, Xerém desponta como
pólo promissor do desenvolvimento socioeconômico
da região da Baixada Fluminense.

Sr. Presidente, como a CODIN está sendo preju
dicada pelo pedágio instalado na entrada do 4º Distrito,
aproveito para solicitar à Agência Nacional de Trans
portes Terrestres - ANTT que revise a quantidade de
praças de pedágio no Estado do Rio de Janeiro - são
18 e prejudicam vários Municípios, especialmente
Xerém.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Alberto
Goldman, que falará contra a matéria. S.Exa. dispõe
de 5 minutos na tribuna.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Sem
revisão doorador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, antes de passar à discussão, quero aproveitar
este momento para, em nome do PSDB, manifestar
nossa integral solidariedade à Deputada Zulaiê Cobra,
companheira de muitos anos, mulher de postura sem
pre absolutamente ética. S.Exa. é uma lutadora e está
acima de qualquer suspeita. Avalizamos sua carreira,
suas posições, sua conduta.

O episódio noticiado, de que S. Exa. há pouco se
defendeu - embora não houvesse necessidade, por
que todos a conhecemos -, apenas comprova que
exerce o mandato parlamentar da forma mais aberta
e explícita possível. Nada mais fez do que desejar que
um processo de licitação que estava sendo realiza
do pela Caixa Econômica Federal fosse mais aberto.
Não tentou restringir a licitação, a concorrência. Pelo
contrário, quis possibilitar a participação aos diversos
possíveis integrantes do processo concorrencial. Nada
mais correto, nada mais justo.

A Deputada Zulaiê Cobra conta com nosso to
tal apoio, por seu passado, por seu presente, por sua
competência, tenacidade e honestidade. O PSDB so
lidariza-se não em razão dos ataques, e sim das in
formações que possam ter sido eventualmente mal
interpretadas por alguém que tenha lido a notícia nos
meios de comunicação.
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Sr. Presidente, inscrevi-me para discutir a medida
provisória dos bingos. Confesso a V.Exª. que tenho al
gumas dúvidas em relação ao mérito da matéria. Se a
proposição visasse acabar com toda a jogatina que há
neste País, aí incluída aquela proveniente das loterias,
que não passam de uma jogatina institucionalizada, só
aceita porque por seu intermédio os governos obtêm
recursos, tirados às vezes do pequeno trabalhador, do
mais humilde, do que tem mais dificuldade de sobre
vivência e acredita que aquele bilhete pode resolver
seus problemas e torná-lo rico - há essa falta de ética
na sociedade -, eu não teria dúvida em votar a favor.
Mas esta medida provisória é nada mais do que uma
manobra diversionista do Governo Lula, uma mano
bra que se deu logo depois do episódio Waldomiro
Diniz, poucos dias depois de ter sido noticiado, pelo
próprio Governo, que seria proposta a regulamenta
ção da matéria.

Sr. Presidente, a matéria deveria ter sido tratada
num projeto de lei, por 2 razões. Primeiro porque é
assunto extremamente complexo, que afeta milhares
de pessoas, e éum setor da economia que, gostemos
ou não, existe e deveria ser mais discutido. Segundo
porque não tem o caráter de relevância que justificaria
a medida provisória.

É inconstitucional o que estamos votando. Tanto
não há caráter de· relevância e urgência na medida
provisória que a matéria vem sendo discutida pelo
Governo há 15 meSes: uma comissão de regulamen
tação foi instituída no ano passado e,até hoje, conti
nua trabalhando. Mas a medida provisória acaba até
com a idéia da regulamentação. Meu voto é, portanto,
contrário no que diz respeito à constitucionalidade da
matéria.

Por fim, Sr. Presidente, não posso deixar de fa
zer uma observação· sobre o discurso do Deputado
Henrique Fontana.Eu imaginava que S.Exa. soubesse
- deveria - que o funcionamento dos bingos já não tem
base legal desde 31de dezembro de2001. Lei do Go
verno Fernando Henrique Cardoso permitiu que, depois
de dezembro de 2001 ,continuassem funcionando, até
dezembro de 2002, •apenas os bingos que já tinham
concessão. A partir de dezembro de 2001, nenhuma
conce$são seria dada, e não foi. Além disso, depois de
2002, nem aqueles que tinham concessão poderiam
continuar operando. O funcionamento dessas casas
está amparado em liminares, medldasjudiciais, não
em ações do Executivo. O Executivo anterior deixou
a regulamentação da atividade para0 Governo atual
exatamente para que o Poder Judiciário não tivesse
de fazer o papel desta Casa.

Sr. Presidente, a matéria não é admissível. Não
é nem relevante nem urgente para ensejar o instru-

mento constitucional da medida provisória. Por essa
razão, votarei contra a constitucionalidade da matéria,
deixando o mérito para posterior discussão.

O SR. MILTON BARBOSA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O 5R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exª. a palavra.

O SR. MILTON BARBOSA (PFL-BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, "o Brasil precisa navegar no mar
aberto do crescimento. Ou será que estamos proibidos
de buscar o porto seguro da· prosperidade econômi
ca e social? Sem crescimento, dificilmente ficaremos
imunes à espiral viciosa do desemprego crescente, do
desarranjo fiscal. "

Palavras proferidas pelo candidato a Presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva, ao lançar seu
programa de governo.

Já estamos irremediavelmente envolvidos pela
"espiral viciosa do desemprego crescente': e não pos
so calar-me quando vejo o Governo relutar em baixar
a taxa de juros, ocasionando a total estagnação da
economia, o aumento do desemprego, a queda de
renda do trabalhador e, conseqüentemente, a queda
de consumo. As indústrias e o comércio fecham as
portas e os postos de trabalho.

Dizia o PT na propaganda eleitoral: "O senti
mento do povo é de protesto contra o desemprego, a
estagnação econômica,· a quebradeira de pequenas e
microempresas, a taxa de jUros abusiva. (. ..) O povo
votou contra o arrocho salarial e a situação dos apo
sentados (...)".

Aproveitando e capitalizando esse sentimento de
oposição em relação à política econômica, ao modelo
neoliberal, à exclusão social, à estagnação econômi
ca; à falta de emprego e de salário, o PT ganhou as
eleições presidenciais.

Prometia o PT: "0 País viverá um ciclo virtuoso
de crescimento, em que milhões de brasileiros margi
nalizados socialmente serão trazidos para o mercado
de trabalho e terão acesso ao consumo de bens de
primeira necessidade".

As críticas à política econômica do Governo an
terior dirigiam-se à valorização das políticas macroe
conômicas, voltadas para a estabilização da moeda a
qualquer custo e a remuneração privilegiada do capital
financeiro, em detrimento de políticas voltadas para
o crescimento. E para corrigir as distorções prometia
queda da taxa de juros, mais empregos, melhor saúde,
educação, transportes etc.

Atualmente, os bancos estrangeiros com filiais
no País têm rentabilidade até 3 vezes superiores às
matrizes, graças à alta taxa de juros praticada no Bra-
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si!. Os bancos emprestam pouco e lucram muito com
os juros que cobram. No Brasil, o volume de crédito
sobre o PIB é um quarto do que se opera no resto do
mundo. Em compensação, a taxa de juros é 4 vezes
maior que as demais.

O Santander, maior banco privado da Espanha,
teve rentabilidade de 13% em 2003, no seu país. No
entanto, o Santander Banespa, no Brasil, teve 36,7%,
ou seja, o triplo.

O BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande
do Sul aumentou seus lucros em 90,7% no ano 2003,
em comparação com o ano anterior. A Itaú Holding
aumentou seus resultados em 32,6% em comparação
com 2002, embora, no mesmo período, sua carteira
de crédito tenha encolhido 1,8%. É preciso lembrar
que, apesar de seu aumento de lucro, fez um corte
de 18% no quadro de funcionários, aumentando o
desemprego.

Os maiores grupos financeiros que atuam no
Brasil (Banco do Brasil, Itaú, BRADESCO, Caixa Eco
nômica Federal, UNIBANCO) tiveram, em 2003, lucros
6,79% maiores do que os de 2002. Pelo visto, é o úni
co setor da economia em crescimento no Brasil, é o
único setor que está vendo o verdadeiro espetáculo
de crescimento prometido!

A nossa triste realidade atual é esta: a taxa de
desemprego bateu recorde histórico, atingindo 20% da
população economicamente ativa; a economia brasilei
ra encolheu 0,28%; o salário médio dos trabalhadores,
segundo IBGE, sofreu um decréscimo de 14,7%, e o
número de trabalhadores informais cresceu 9,1 %; as
ameaças de desemprego em massa são noticiadas
todos os dias, e várias categorias de servidores pú
blicos estão em greve, porque os reajustes salariais
são muito inferiores à inflação, depois de 10 anos de
reajustes irrisórios; denúncias de corrupção e de irre
gularidades de pessoas ligadas ao PT têm sua apu
ração pelo Congresso escamoteada por pressão do
Executivo; a base do Governo não se entende; os Mi
nistros se criticam mutuamente, cada um culpando o
outro pela inércia, e o Presidente reclama de quase
todos pela falta de produção, mas nada faz - não tem
tempo para governar, porque precisa viajar.

Apesar das constantes negativas, a reforma tri
butáriasomente contribuiu para aumento de tributos,
e, ao menor percalço, a única idéia do Ministro da Pre
vidência é aumentar a alíquota de contribuição, para
pagar dívida que é do Governo, e não importa se vai
diminuir ainda mais o nível de emprego O raciocínio
deve ser: se podemos cobrar do povo, por que dimi
nuir o que temos de pagar ao FMI, que sempre tem
elogiado o Governo? O FMI é mais importante do que
o povo!

Parece que nem tão cedo o povo vai conseguir
alijar esse sentimento de revolta contra o desemprego,
contra a estagnação econômica, a taxa de juros abusi
va, a situação dos aposentados, a corrupção.

A renda dos trabalhadores baixa seguidamente
devido à pressão da inflação, causada principalmen
te pelo aumento das taxas controladas pelo Governo
e que aumentam em índices muito superiores aos da
inflação - menor poder de compra, menos consumo,
menos emprego nas indústrias e no comércio, menor
arrecadação tributária, menos contribuição recolhida
para o INSS, maior número de pagamentos de segu
ro desemprego.

Esse será o ciclo virtuoso de crescimento, tão
euforicamente anunciado pelo então candidato Lula?
O incidente ocorrido no Senado é bem representati
vo do desespero do povo, que perdeu todas as espe
ranças.

Um único setor cresceu recentemente: foi o de
serviços creditícios. São os trabalhadores, sem renda,
caindo nas mãos dos agiotas, dos bancos que cobram
juros criminosos.

O MST cansou-se de esperar os assentamentos
e ameaça fazer invasões, afirmando: "O Governo Lula
vai brincar com o perigo; terá como resultado um se
gundo semestre de lutas no campo".

O PT afirmou, por seu Presidente eleito, que o
seu governo não desapontaria o povo, mas o que es
tamos vendo é exemplo de desgoverno!

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela.ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exª. a palavra.
A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD (P8DB-RJ.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, todos ouvimos as declarações da Deputada Zulaiê
Cobra. Eu sabia do caso. Juíza que fui, tendo exercido
a magistratura durante 14 anos, jamais vi golpe tão
baixo desferido nesta Casa e pelo Presidente de uma
autarquia - ou de uma empresa, sei lá -, que nos
trouxe um ofício claro da Deputada, uma solicitação
de abertura de licitação. Nada foi feito às escondidas,
Sr. Presidente, debaixo do pano, como a negociação
do Sr. Waldomiro com o crime organizado.

Na condição de juíza, ainda que inativa, Sr. Pre
sidente, quero dizer que eu assinaria o ofício da Depu
tada Zulaiê Cobra, para ser encaminhado à autoridade
competente.

Muito obrigada.
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, peço a V.Exª. a
transcrição nos Anais da Casa de 3 moções de repú-
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dio que recebi da Profa. Ana Lúcia Barbosa Faria,· 1ª
Secretária do Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -V.Exª.
será atendido.

MOÇÕES A QUE SE REFERE O ORA
DOR

Moção de Repúdio

Os delegados ao 23º Congresso do ANDES-Sin
dicato Nacional, realizado em Salvador - BA, de 4 a
1Ode março de 2004, repudiam a proposta anuncia
da pelo Ministro da Educação de desviar recursos
públicos para faculdades particulares, escamotean
do seus objetivos reais sob o discurso de estatizar,
ou "publicizar", vagas ociosas na rede universitária
privada. Entendem que, com essa média, o gover
no Federal, a um. só tempo, promove a destruição da
rede pública (ausência de recursos, arrocho salarial,
entr~ outros) e a defesa dos empresários da educa
ção. Consideram que sobram "incentivos" para uma
rede de escolas particulares que, em geral, se limita
a um ensino de baixa qualidade. Este Congresso não
concorda com a aplicação de verbas públicas em ins
tituições privadas, nem com o PROER e se posiciona
firmemente ern defesa do patrimônio nacional que é a
universidade pública e alerta a população contra me
didasdemagógidasque não protegem efetivamente
os interesses da sociedade. Alertam, também, para
a proposta de "Constituinte Universitária" que tornará
o lobby privatistaa,inda mais poderoso e colocará em
risco o modelo de universidade Pública, mantida por
verba pública/estatal com o compromisso de atender
às expectativas da sociedade brasileira: concepção
defendida por gerações de docentes, discentes e de
técnicos-administrativos.

Salvador, 10 de março de 2004.

Moção de Repúdio

Os delegados ao 23º Congresso do ANDES-Sin
dicato Nacional, realizado em Salvador- BA, de 4 a
10 de março de 2004,· manifestam veemente repúdio
à ação da Central. Única dos Trabalhadores que, no
Fórum Nacional doTrabalho, compactuou com a pro
posta do Governo Federal para a reforma sindical,
que, se aprovada,· representará um duro golpe no
sindicalismo livre do país, atrelará todas as decisões
a interesses da burocracia das centrais sindicais, res
tringirá o direito de deliberação das bases sindicais e
permitirá a intervenção das centrais para substituir o
sindicato caso considere que este opte por uma es
tratégia não negociável (o que obviamente é passível
das mais variadas interpretações). A CUT sequer pôs
em discussão, no âmbito do moVimento sindical, essa
proposta, que eliminaatradiçãp de um sindicalismo
autônomo, classista e.combativo,.transferindo a uma
comissão das centrais a prerrogativa atribuída, legal e

politicamente, aos sindicatos de legítimos representan
tes da classe trabalhadora organizada como resultado
da luta histórica do movimento sind~cal classista. Por
tudo isso, e em defesa da democracia, este congresso
exige que a CUT respeite suas bases sindicais e não
negocie os princípios de sua criação.

Salvador, 10 de março de 2004.

Moção de Apoio

Os delegados ao 23º Congresso do ANDES-Sin
dicato Nacional, realizado em Salvador - BA, de 4 a
10 de março de 2004, manifestam apoio aos parla
mentares que estão se empenhando para abertura
de uma CPI para investigaras atividades do Sr. Wal
domiro Diniz, dada a gravidade das denúncias levan
tadas pela Revista Época em reportagem divulgada
no dia 13-2-04.

Os delegados, como cidadãos brasileiros, sentem
se no dever de apoiar taUniciativa. Como funcionários
públicos, são interessados em esclarecer denúncias
de corrupção na máquina pública.

Repudiam qualquer manobra e alegações de ra
zão de Estado que Visem aimpedir a apuração defatos
tão graves. A sociedade. brasHeiranão pode continuar
a conviver com práticas políticas não-éticas e com a
impunidade. Pela irnediata apuração da denúncia e
punição dos responsáveis.

Salvador, 10 de março de 2004.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência teria de encerrar a sessão às 19h, mas,
considerando que. é suafunção .promover o· debate,
vai chamar mais 2 oradores para discutir amatéria,
como da vez passada,emque cOl1cedeu a palavra ao
Deputado Henriquef=ontana, paraJalar a favor, e ao
Deputado Alberto GoIdrpan, para falar contra. Fará uso
da palavra o nosso qUE;lridoamigo Deputado Fernando
Gabeira e, depois, o Deputado Fernando Ferro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra, para discutira matéria, ao nobre Depu
tado Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (Sem Partido-RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o fato de eU estar hoje natribuna falando
sobre bingos não significa que eu seja um entendedor
desse tipo de jogo.Mas o fato de o Governo terproibi
do o jogo de bingos noSrasi.1 atinge um dos aspectos
centrais do meu mandato: a defesa da liberdade indi
viduai neste País.

Supus que, apoiando o Partido dos Trabalha
dores e trabalhando junto com ele numa campanha
que o levasse vitorioso ao. Governo, iríamos repre
sentar para o Brasil um grande avanço em termos de
liberdade individual. No entanto, o que estou vendo e
sentindo é que a liberdade individual está sendo ata
cada a partir de uma perspectiva moral que, no meu
entender, é indevida.
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Considero uma honra que o Deputado Roberto
Magalhães esteja aqui em plenário. Trata-se de um
grande Deputado, uma grande figura política no Bra
sil, mas digo a S.Exa., ao Governo Lula e aos com
panheiros do PT que vão votar favoravelmente a essa
medida que ninguém tem o direito de definir o que uma
velhinha vai fazer com o seu tempo de vida e com o
seu dinheiro. Essa interferência na vida individual é
uma violência.

Recentemente morreu Jorge Guinle. Ele decidiu
que não faria uma operação e comeria um medalhão e
um sorvete de framboesa. Os moralistas poderiam dizer:
"Tem de fazer a operação. Não pode comer sorvete de
framboesa à noite, porque, na sua idade, isso é ruim
para sua saúde". Não. É preciso respeitar a decisão
de cada um de fazer o que quer da vida. Esse é um
fundamento liberal que, infelizmente, no Brasil nem os
liberais apóiam. Os liberais chamam a Polícia sempre
que podem. Trata-se de questão fundamental.

Se o Governo quer realmente cuidar desse as
sunto de forma séria, pode argumentar a favor da le
galização partindo de 3 princípios: impedimento da
lavagem de dinheiro; impedimento da trapaça, porque
as máquinas usadas no Brasil devolvem o dinheiro na
base de 4 por 10, quando em todo o mundo as má
quinas devolvem 8 por 10; e impedimento da evasão
fiscal. Atualmente temos condições, com a informática,
de cobrar imposto via on-line.

Dessa forma, não há razão para que isso acon
teça.

Ouvi o querido Deputado Antonio Carlos Men
des Thame fazer sua observação sobre o processo de
sedução das luzes. Luzes que existem nas lojas, na
televisão, no cinema, até quando encontramos nossa
namorada. As luzes fazem parte da vida e também do
processo de sedução. Agora, vem o exército de sal
vação impedir que os mais velhos trilhem seu destino
como querem. Com que direito? Que vergonha para
o Partido dos Trabalhadores!

Pensei que, 'chegando ao Governo, não só re
gularizaríamos os bingos como também o jogo do bi
cho. Tínhamos a intenção de mudar a sociedade e a
perspectiva de acabar com a hipocrisia. O Brasil é um
país que proíbe o jogo do bicho, mas, no Carnaval, os
políticos e as mulheres bonitas, que são as que mais
se ajustam ao posto de madrinha de bateria, apare
cem abraçados com os bicheiros. Achei que fôssemos
lutar para acabar com essa hipocrisia, mas o que vejo
hoje é mais hipocrisia.

Sras. e Srs. Deputados, na verdade, podemos
legalizar o jogo no País. Temos fórmulas eletrônicas
adequadas e dinheiro para a redução de danos. Existe
na USP e em outras universidades do Brasil tratamen
to adequado para as pessoas que são dependentes
do jogo, como existe tratamento para os dependen
tes de droga e até de sexo. Por que não caminhamos
para isso?

Além da violência contra o indivíduo, o resultado
disso será o aumento da criminal idade no Brasil, por
que, levando o bingo para a clandestinidade, estabele
ceremos um enlace perfeito entre o bingo, o tráfico de
drogas, a exploração da prostituição e todos os outros
elementos existentes no submundo.

Os conservadores brasileiros obtêm sempre o
contrário do que desejam. São pessoas que querem
o bem das famílias. Quantas vezes não ouvimos men
cionarem a palavra "família" aqui? O Deputado Antonio
Carlos Mendes Thame falou até em destruição da fa
mília. A verdade é que, com a proibição do jogo, eles
conseguirão apenas aumentar a violência e a corrupc
ção e jogar o Brasil numa situação muito pior do que
a que está.

Não há coragem para enfrentar a situação. Onde
estão os revolucionários que estavam conosco na
campanha presidencial? Onde estão as bandeiras da
liberdade individual? Onde estão as bandeiras da luta
contra a hipocrisia? Onde estão as bandeiras de um
Brasil moderno? Desapareceram. Hoje estão todos
juntos: conservadores e Partido dos Trabalhadores,
proibicionistas e Partido dos Trabalhadores. Estão to
dos na mesma batalha, a de proibir o bingo para que
esqueçamos que houve um Waldomiro Diniz que tirou
dinheiro de outro lugar, do jogo eletrônico. (Palmas.)

Na verdade, o que está acontecendo no Brasil é
uma pressão muito grande da mídia. A mídia aponta
alguns como sendo da bancada do bingo. Eu sou da
bancada do bingo, sim. Sou da bancada da liberação
do uso de drogas, da bancada da legalização da pros
tituição, da bancada do reconhecimento da união de
pessoas do mesmo sexo. Serei sempre. Estarei sem
pre lutando por isso.

Lamento que um partido avançado, que tanto
lutou, e que companheiros de esquerda com visão
progressista caiam nessa esparrela conservadora e
agora tornem-se proibicionistas.

Quero ver os revolucionários do Partido dos Tra
balhadores com suas bandeiras vermelhas dizendo
para as velhinhas, como disse o Presidente Lula: "Não,
vocês não podem jogar, vocês têm que jogarna igreja".
Que história é essa? Estamos falando às velhinhas o
que elas devem fazer?

O que mais me feriu nisso tudo foi o discurso do
Presidente da República. O Ministro da Justiça disse
que iria mandar o projeto para o Congresso decidir, e
o Presidente da República disse que não o assinaria,
porque isso corresponderia a legalizar a prostituição
infantil. Que espada sobre as nossas cabeças! Somos
nós quem decidimos ou o projeto é encaminhado já
com o aviso de que, se decidirmos a favor da legali
zação, o Presidente vai vetá-lo?

Isso não é respeito pelo Congresso Nacional.
Existe clara contradição entre essas duas afirmações,
a do Ministro e a do Presidente da República. Quem
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está com a razão? Tantas são as contradições no
momento que sinceramente não consigo saber onde
está o Governo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro,
para discutir a matéria.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
após a brilhante exposição do Deputado Fernando Ga
beira, sem sombra de dúvida fica muito mais difícil nos
manifestarmos sobre esta medida provisória.

Deputado Fernando Gabeira, gostaria que V.Exª.
atentasse para o fato de que não se trata apenas das
velhinhas, citadas por V. Exª. tantas vezes neste plená
rio. Se fosse essa a questão, até pelo lado humanitário
naturalmente buscaríamos uma solução. O problema
é que agregada à oportunidadedeas velhinhas joga
rem existe uma cadeia de criminalidade montada para
sustentar essa estrutura. Não é tão simples a questão.
Não se deve dizer que estamos aqui querendo atana
zar a vida das velhinhas ou prejudicá-Ias. Existe, de
fato, algo muito mais complexo.

Concordo com V.Exª.. quando diz que devemos ter
tranqüilidade e responsabilidade para fazer este debate,
reconhecendo que estamos numa transição.

Este País tem que tomar iniciativas para confrontar
o crime organizado.esuas várias mal)ifestações, que
não ocorrem apenas noj090 do bingo. E necessário que
tenhamos a capacidade de intermediar. Esta Casa é o
espaço adequado para fazer esse tipo de debate.

Conheço a honestidade pol ítica de V.EXª., que tem
a coragem devir aqui defender suas bandeiras. Saiba
que muitos dos que o aplaudem, na primeira oportuni
dade, vão lhE! atirarpedras, por não concordarem com
sua liberdade para defender seus pontos de vista. Mas
isso faz· parte do jogo democrático e do processo dE!
aprendizado da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, ouvi hoje uma série de interven
ções. Deputados usam o discurso do golpismo. Não há
outra palavra. Está erncurso uma série de discursos
golpistas, natentativadedesestabilizaro Governo, de
criar um ambiente ou um cenário que leve as pesso
as a pensarem que o País vive um vácuo de poder. O
problema é que parte do PFL e do PSDB não tem ex
periência de oposição. Diria até que nós, do PT, temos
certa dificuldadedesergoverno em alguns momentos,
o que é bastante naturaLlsso vem do aprendizado e do
exercício democrático. Humildemente, estamos cum
prindo essa tarefa que o povo brasileiro nos delegou.
Ele quis essa frente política para conduzir o Brasil.
Não aceitamos que venham aqui com interpelações,
na tentativa de .desqualificar um projeto político que
está conduzindo o País para outros patamares de vi
são republicana.

Pergunto: em que momento se viu tanta investi
gaçãoe tântaação do Ministério Público e da Polícia
Federal como no ano passado? Operações como a

Anaconda e a Gafanhoto atingiram gente de todos os
aspectos. Investigou-se inclusive polfticos do PT. Não
abrimos mão do direito de fazer isso.·Esse processo
aconteceu porque o nosso Governo é democrático e
permite mostrar, dentro de·suas possibilidades, suas
competências.

Não estamos interferindo, em hipótese alguma,
na apuração desses procedimentos, mas não podemos
abrir mão do nosso direito de continuar a conduzir o
País com uma proposta política que,sem sombra de
dúvida, incomoda alguns, mas tem o apoio da maioria
do povo brasileiro, cuja votação foi expressiva, e ca
minha claramente para construir esse novo ambiente
político no País.

Nós do Partido dos Trabalhadores lamentamos
essa dificuldade da Oposição. Alguns meses atrás, parte
do PFL e do PSOB acusava-nos de copiar o Governo
de Fernanclo Henrique Cardoso. Eles diziam que nos
havíamos apropriado de suas bandeiras, de sua forma
de governar, de suas ações políticas. Acusavam-nos
de plagiar Fernando Henrique Cardoso. O discurso, há
aproximadamente 1 mês, mudou. Dizem que o País
não tem governo, que estamos vivendo uma crise,
que há vácuo de poder. Na verdade, isso expressa o
desencontro e a confusão que reinam numa parte da
Oposição. Mas, por entendermos que isso faz parte
do aprendizaclo político e doprocesso democrático,
até a louvamos.

Apelamos às vozes serenas e de bom senso que
compreendam seu papel, exerçam sua função política,
para que possamos conduzir este País ao destino que
merece. Ele vai ser conduzido levando-se em conta a
construção das bases da economia e o nosso com
promisso com a inclusão social.

Sr. Presidente, a história que o PT tem com o povo
brasileiro não vai ser arranhada ou jogada no lixo de
vido a alguns desesperos por parte de alguns que nos
tentam conduzir para a vala comum. Não aceitamos
isso, porque somos de outros caminhos da sociedade
brasileira. Somos de um partido construído dentro da
luta democrática. Mais do que ninguém, temos moral
para falar da nossa luta. Participamos do ímpeachment
do Collor, da·campanha das Diretas e integramos as
forças que trabalharam para consolidar a democracia
neste País. Essa éa base deste Governo.

É com respeito a esse passado que queremos
fazer o debate político, para construirmos a grande
Nação que desejamos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Es
gotado o tempo regimental da sessão, fica transferida
a continuação da discussão da matéria para a sessão
de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Apre
sentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições
a apresentar queiram fazê-lo.
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APRESENTAM PROPOS/ÇÔES OS SRS.,'

Luiz Eduardo REQ
Gr~nh~gh 1667~004

3215J2004

RIC

3217/2004
RIC
1696/2004

INC
2166/2004

REQ
1669/2004

REQ
1668/2004

3216/2004
INe
216412004

INe
2165/2004

Colhert Martins

Gilberto Kassab
Odair

Nice Lobão

Alberto Fraga

Gilberto Kassab

José Linhares

José Linhares
Marcelo Ortiz

Eduardo Cunha

_A_u_t_o_r__~ P_r_oP9L--.s..--..'içã()_~.._._.~!!,e!!!~~_, "
Devanir Ribeiro PEC 251í2004 Dá nova redação ao mClso Vl do art. 37 da

Constituição Federal, dispondo sobre o
reconheci.mento de ~cordo coletivo de trabalho no
âmbito da administração pública.
Requer a convocação de sessão solene da Câmara
dos Deputados para o dia 24 qe agosto de 2004 às
10 horas, com o intuito de prestar homenagem ao
cinqüentenário de Getúlio Vargas.
Assegura o livre acesso do portador de deficiência
visual a locais públicos e privados de quaisquer
natureza, bem como em qualquer meio de
transporte, acompanhado de seu cão guia.
Requer a convocação de sessão solene da Câmara
dos Deputados para o dia 31 de março de 2004, às
]OhOfas, a fim de homenageannos a Campanha da
Fraternidade 2004 - Fraternidade e Água. "
Institui o Dia Nacional do Motociclista.
Sugere a criação de um programa periódico de
divulgação Jlara a sociedade sobre a importância e a
utilização do Seguro Obrigatório de Veículos
(DPVAT).
Sugere ao Poder executivo, por intennédio do
Ministério da Educação, a imantação de campus da
UNESP - Universidade Estadual Paulista 1\ Julio de
Mesquita Filho", na cidade de São José do Rio
Pardo, Estado de São Paulo.
lnstitui o Dia Nacional da Inclusão Digital.
Solicita infonnaçães ao Ministro dos Transporte
sobre a situação da cobrança de taxa de domínio das
rodovias federais.
Requer a instituição de comissão externa para
averiguação das denúncias de doações à Polícia
federat e possível comprometimento da instituição
em relação a organismos oficiais americanos.
Sugere ao Ministério dos Transportes a adoção de
medidas relativas à Ponte do Estreito dos
Mosquitos, que liga a Ilha de São Luis ao
Continente, no Maranhão.
So1icita ao Sr. Presidente do Banco Central do
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Ildeu Araujo

Ildeu Araujo

Ronaldo
Vasconcellos
NeutonLima

NeutonLima

Neuton Lima

Neuton Lima

Inácio Arruda

Reinaldo Betão

Reinaldo Betão

Marcelo

REQ
1670/2004

3219/2004

3220/2004

RIC
1698/2004

RIC
1699/2004

REQ
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Brasil - BACEN) HENRIQUEMEIRELES, por
intennédio do Ministério da Fazenda) para que este)
por meio dos relatórios do órgão, preste
infonnações a respeito da Amortização da Dívida do
Estado da Bahia junto aos credores internacionais.
Reserva 10% das parcelas dos programas de
assentamento de trabalhadores do Poder Executivo
Federal) aos técnicos em ciências agrárias.
Requer .li criação de GomissãoEspecial para análise
de Projeto de Lei que dispõe sobre o Estatuto dos
Portadores de N(:Ccssidades Esp~ials.

Dispõe sobre o Estatuto dos Portadores de
Necessidades Especiais.
Determina a não incidência do Imposto de Renda
sobre aluguéis de imóveis novos.
Solicita infonnaçães .âo Mínistério das Cidades
sobre número de acidenteS de trânsito ocorridos com
traillers.
Solícita Infonnações ao Minístério da Justiça sobre
número de acidentes de trânsito ocorridos com
traillers.
Requer a retirada do Requerimento de Infonnação
n° 1562/2004
Requer a retirada do Requerimento de Infonnação
n° 1561J2DD4
Requer a desapensação das Propostas de Emendas à
Constituição n.o 231, de 1995; den.o 211, de 1995; e
de n.O 393 ) de 2001, que reduzem a jornada de
trabalho da Proposta de Emenda à Constituição D.o

76) de 1995 que acrescenta ao texto do inciso XIII
ao artigo 7° da Constituição Federal "e acordo
individual quando o empregador for microempresa
ou empresa de pequeno portel1

•

Sugere ao Ministro de Estado das Cidades a
proibição da instalação de janelas com vídro fixo
nos ônibus.
Altera a Lei n° 8.036, de 11 de maio.de 1990, que
lIdispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e dá outras providências", para pennitir a
movimentação do saldo da conta vinculada pelos
titulares para amortização ou quitação de dívidas
tributárias.
Solicita informações ao Sr. Ministro-Chefe da..
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o SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido-SE. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, vários segmentos da socieda
de sergipana encontram-se intranqüilos e preocupa
dos com o rumo que tomou o recente concurso para
os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário
do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Essa in
tranqüilidade advém de irregularidades observadas
nas provas e na própria organização do concurso e
é potencializada por se tratar de um concurso público
para o Tribunal de Justiça, instituição em que não bas
ta que seus membros sejam honestos, eles têm que
parecer honestos, como diz o velho ditado a respeito
da mulher de César.

Há pouco mais de um mês, o mesmo Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe realizou concurso público
para o cargo de Juiz de Direito. Para a organização do
evento e elaboração das provas, contratou o Centro
de Seleção e de Promoção de Eventos - CESPE, da
Universidade de Brasília, uma das mais prestigiadas
instituições do ramo, com larga experiência na organi
zação de concursos públicos. O concurso público para
Juiz de Direito transcorreu na mais completa tranqüili
dade. Não houve reclamações. Não houve questiona
mento em relação à prova, ao conteúdo programático,
a coisas dessa ordem. A imprensa sequer noticiou a
apresentação de recursos, que, se ocorreram, estavam
na quadra da normalidade.

No dia 14 último, no concurso para Analista e
Técnico Judiciário, profissionais de nível superior e
médio, respectivamente, o ambiente foi outro. Desde
a organização das salas de aula até o horário do iní
cio das provas, houve problemas. Constatou-se total
despreparo das pessoas que atuaram como fiscais.
Os candidatos permaneceram de posse de seus tele
fones celulares e, segundo denúncias, tinham acesso
aos banheiros sem companhia de fiscais.

O pior estava por vir. Descobriu-se que grande
parte das questões, principalmente da prova de Direi
to, era cópia fiel de uma prova recente da Seccional
da OAB de São Paulo; que as questões de Estudos
Sociais foram copiadas ipsis litteris de uma prova de
vestibular de uma universidade paulista. Há outras
denúncias, como a de que todas as provas estavam
disponíveis, para quem quisesse acessá-Ias, em di
versos sites na Internet. A partir daí, as denúncias
pulularam. Ações foram impetradas na Justiça para
anulação do certame, patrocinadas pela Seccional da
OAB de Sergipe, pelo Conselho Regional de Serviço
Social e por candidatos.

Tem-se como fonte da maioria dos problemas
ações do próprio Tribunal de Justiça. Não seguiu o
seu próprio exemplo, não contratou uma instituição
de reconhecida competência para a elaboração das
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provas e a organização do concurso, optou por uma
instituição desconhecida, sem qualquer tradição no
ramo. A escolha recaiu sobre a desconhecida Funda
ção Escola Superior do Ministério Público do Estado
de Alagoas.

Sem levantar suspeições e preconceitos contra
a instituição alagoana nem contra o Ministério Público
daquele Estado, torna-se claro que ela não dispõe de
idoneidade técnica para a elaboração de certame de
tamanha responsabilidade. Tanto é verdade que se utili
zou de cópia pura e simples de questões já formuladas
por outrem, sem a preocupação ou a mínima competên
cia para, pelo menos, modificá-Ias um pouco. Se faltou
idoneidade técnica, parece-me claro que também faltou
idoneidade moral. Ela violou princípios comezinhos de
propriedade intelectual, ao utilizar questões já formu
ladas por outras instituições, sem ao menos declinar
a fonte, e, aliás, não era possível fazê-lo.

Está agora o Tribunal de Justiça sob suspeição.
Por culpa exclusiva sua. Não quero levantar suspeitas
de favorecimento, o que acredito não ter havido. Mas,
ao eleger mal a sua contratada, o Tribunal recaiu no
que se chama de culpa in eligendo. Sendo culpado,
prejudicou direta ou indiretamente milhares de can
didatos que, em busca de uma oportunidade de em
prego, se submeteram ao certame. Sob suspeição, o
Tribunal de Justiça não tem outra saída que não seja
a de anular o concurso, que padece de legitimidade.
Qualquer decisão em contrário deixará serias dúvidas
sobre a lisura do concurso e, por conseguinte, do pró
prio Tribunal de Justiça.

A Corte de Justiça do Estado não pode ficar sob
suspeição. Repito: não basta ser honesto, tem que
parecer honesto. Os atos e ações do Judiciário não
podem apenas ser honestos, têm que parecer hones
tos. Isso tem de ficar demonstrado.

Em nome da moralidade pública e da pacificação
dos milhares de candidatos que se submeteram ao
concurso, este deve ser anulado. Para realizá-lo nova
mente, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deve
contratar uma instituição de reconhecida competência,
com larga aceitação e idoneidade moral.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pro
nunciamento seja divulgado pelo programa A Voz do
Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO AFONSO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO AFONSO (PMDB-SC. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, registro no plenário da Câmara dos
Deputados importante reunião que tivemos na manhã
deste dia 24 de março de 2004 com o Presidente e
Diretores do Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul - BRDE.
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Durante mais de 40 anos, o BRDE tem sido um
dos grande instrumentos a alavancar o desenvolvimento
dos três Estados do sul do Brasil: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. Empresas de renome, conhe
cidas inclusive no exterior, tiveram sua origem com o
apoio de financiamentos concedidos pelo Banco.

Neste momento, o BRDE é presidido pelo ex
Governador de Santa Catarina e ex-Senador Casildo
Maldaner. Os demais diretores são também indicados
pelos Governos dos Estados que o controlam.

A reunião contou com a presença de toda a di
retoria do Banco, de Senadores e Deputados dos três
Estados, além de outras autoridades. Na ocasião, o
Presidente Casildo Maldaner apresentou os números
da instituição relativos ao exercício de 2003.

Quero destacar que, apesar do cenário econômico
adverso, o Banco apresentou números alvissareiros no
que diz respeito a reCursos aplicados e conseqüente
geração de postos de trabalho. Importante também
salientar a prioridade que foi dada à agricultura e à
agroindústria e, peste setor, aos micro epequenos pro
dutores rurais. E fundamental essa atuação do BRDE
para pn;lservar um modelo agrícola que é característico
do sul do Brasil e, em particular, de Santa Catarina e
que foi, ao longo dos anos, um dos grandes respon
sáveis pela prosperidade da região e pela razoável
qualidade de vida do homem do int~rior.

Como Governador de Santa Catarina, tive opor
tunidad~ de presidir o CODESUL, órgão ao qual o
BRDEé vinculado, e inúmeras vezes participei de
reuniões como Banco e sobre o Banco. Conheço de
perto o·trabalho da instituição e a dedicação de seu
corpo funcional.

Desse modo, coloco-me à disposição do órgão
para lutarmos pelas propostas institucionais que nos
foram apresentadas durante o evento, quais sejam: a)
acesso direto do BRDE aos recursos do FAT, permitindo
definirpolíticas próprias de alocação de recursos, de
acordocorn as prioridades regionais; b) ser o Banco
agente fil')anceiro do Fundo Nacional de Desenvolvi
mento, proposto pelo Governo Federal no âmbito da
reforma tributária; c) conceder à instituição e aos de
mais bancos e agências de fomento regime especial
de tributlição (RET); d) conceder autorização ao BRDE
para repassar recursos do FGTS para financiamento
de projetos de infra-estrutura; e) concessão por parte
do BNDEs de tratamento diferenciado aos bancos de
desenvolvimento e às agências de fomento; f) transfe
rência dacarteira do PESA para0 Tesouro Nacional.

Para finalizar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, cumprimento a direção doBRDE, na pessoa
de seu presidente,Dr. Casildo Maldaner, bem como
todos os diretores, superintendentes e funcionários
pelos· resultados alcançados.

Muitpobrigado.
OSA; POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

OSA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje vimos nesta Casa a presença
de familiares de militares da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica. Eles apresentaram a nós, Deputados, um
documento que é uma espécie de desabafo. Nele falam
da angústia em que vivem nossos militares.

Pasme, Sr. Presidente, um recruta ganha no
Exército 153 reais, pouco mais de meio salário mínimo.
Imaginei que ninguém no Brasil ganhasse menos de
1 salário mínimo. Como pode um recruta do Exército
ganhar 153 reais brutos? Um terceiro-sargento con
trolador de vôo recebe 1.290 reais líquidos. Verdadei
ramente, o salário no Exército está aviltado.

Na época da ditadura, contestei a intervenção do
Exército. Mas o Exército tem seu papel, temos de lhe
dar a estrutura de que precisa paraexerCer com digni
dade suas funções. Os militares brasileiros necessitam
de amparo e do reconhecimento da sua função.

Expresso minha solidariedade aos familiares
desses militares e solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que
determine a transcrição nos Anais da Casa desta ma
nifestação dos familiares de militares da ativa residen
tes em Brasília e tome as providências para que seja
divulgada no programa AVoz do Brasil e pelos órgãos
de comunicação da Casa. Não é possível que a Nação
aceite calada o aviltamento dos salários dos militares
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Brasília-DF, 24 de. março de 2004.

Marinha - Exército - Aeronáutica

Senhor Parlamentar,
Nós, militares das Forças Armadas, não agüen

tamos mais tanto arrocho e humilhação.
Estamos completando quatro anos sem qualquer

reajuste. Não interprete, V. Exª, o nosso silêncio como
indicativo de que tudo está muito·bem nos quartéis e
em nossos lares.

Por intermédio de nossos familiares, estamos
pedindo a votação da Medida Provisória 2131, de 28
de dezembro de 2000 (atual 2215-10), logicamente
acolhendo algumas emendas, pois naquela oportu
nidade perdemos todos os poucos direitos que ainda
tínhamos. As emendas visam a corrigir injustiças bus
cando transição em algumas situações.

Vale lembrar que NÃO fazemos jus a:
- Fundo de Garantia;
- Hora extra (na tropa, trabalha-se, no mínimo,

70 horas por semana);
- Direito de sindicalização.
- Filiação político-partidária.
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o SR. TAKAYAMA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR.TAKAYAMA (PMDB-PR.Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, em conseqüência das comemorações do Dia
Mundial da Água, acaba de ser divulgado o ranking do
saneamento brasileiro, ou seja, a estatística relativa
à população atendida por rede de. abastecimento de
água e rede de esgoto. Sabemos que, para a preser
vação da água, é fundamental o tratamento adequa
do de esgotos. Só que mais da metade da população
brasileira não tem acesso a rede de esgoto, segundo
informações do Atlas de Saneamento, do IBGE.

De acordo com dados do Censo 2000 e da Pes
quisa Nacional de Saneamento Básico do mesmo ano,
o esgoto sanitário por meio. de rede geral é a forma de
saneamento menos difundida no País. Numa popula
ção de 169,8milhões de pessoas, apenas 67,9 milhões
têm acesso a tratamento de esgoto.

Entre as regiões do País existem grandes distor
ções, tanto no caso de esgoto sanitário quanto no de
distribuição de água. A Região Sudeste lidera o ranking
do saneamento, seguida pela Região Sul, Centro-Oeste,
Norte e Nordeste, respectivamente. Se considerarmos
Unidade da federação,. a maior rede fica no Distrito Fe
deral, onde apenas 12% da população não tem acesso
a esses serviços. O Paraná está em 4º lugar.

Coleta de lixo também é um item que conta no
ranking do saneamento. Apesar de .5.507 Municípios
brasileiros ainda usaremos lixões- formas inade
quadasde armazenar os dejetos, .pois provocam a
contaminação dos rios, dos lençóis de água e do solo
-,a apropriada coleta de lixo é amplamente divulga
da no Brasil.

As enchentes, que a cada ano causam proble
mas ao setorde saneamento das localidades atingidas,
afetaram 22,4% das cidades brasileiras em 2000, se
gundoo IBGE. Oproblema é que tanta chuva não foi
suficiente para afastar o racionamento ale água, que
ocorreu em 1.267 Municípios brasileiros.

Água sem tratamento, lixões, enchentes, tudo
isso propicia0 aparecimento de doenças. Existe, en
tre todos esses fatores, uma relação estreita, segundo
dados do Atlas de Saneamento, do IBGE.

Senhoras e senhores, hoje fiz questão de expor
esses dados porque estamos prestes a iniciar uma
empreitada inédita a favor da preservação da água no
Brasil. Como jádisse em meu pronunciamento anterior,
uma das condições fundamentais para essa preser
vação é o saneamento de água e esgotos. Governa
dores e Prefeitos, estejam atentos à solução desses

problemas. Cabe a cada um dos senhores estabelecer
metas, critérios e projetos com o objetivo de atender ao
seu Estado, ao seu Município, até prevendo eventuais
enchentes, no início do período de chuvas.

O Governo Federal vai liberar, este ano, 2,9 bi
lhões de reais para saneamento e pretençJe selecionar
projetos até o início de abril.

A minha parte estou fazendo, agora façam a de
vocês.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por fim,
louvo o nosso Paraná, que bateu o recorde do Guin
ness 8ook, por ter plantado 1 milhão de árvores num
só dia, com a participação do Projeto Mata Ciliar. Pa
rabéns ao Governo do Paraná! Parabéns à Secretaria
do Meio Ambiente!

OSR.WALDEMIRMOKA-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SH. WALDEMIR MOKA (PMDB-MS. Pela or
dem.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cau
sou-me estranheza o fato de, na abertura dos trabalhos
de 2004, o Presidente Lula ter mandado mensagem
- está gravado - ernque apontava como um dos
itens a serem debatidos este ano a legalização do
jogo de bingo. Não tenho opinião formada a respeito,
mas estranho que, após o caso Waldomiro Diniz, de
repente, osbingos tenham virado a pior coisa do mun
do, algo execrável.

Esta Casa precisa debater a matéria, como ain
da há pouco propôs o Deputado Fernando Gabeira. E,
nesse debate, não podemos comparar a questão do
jogo de bingo coma legalização da prostituição infantil.
Não posso conCOrdar com argumento dessa nature
za. Sr. Presidente, qUero ter oportunidade de debater
o assunto, até porque, repito, não tenho ainda opinião
formada a respeito.

Registro também, Sr. Presidente, que a Comis
são de Agricultura e Política Rural da Câmara dos
Deputados está empreendendo grande esforço na
intermediação das negociações entre os fiscais da
agricultura·em greve e o Governo. Mantivemos nossa
coerência e - temos certeza - haveremos de chegar
a bom resultado, para que o País não sofra mais com
essa paralisação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio· Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cum
primento os Líderes desta Casa que hoje evitaram o
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maior enterro que o Brasil veria em toda a sua história:
o de 120 mil empregos diretos e 200 mil indiretos, com
a votação da medida provisória do bingo.

Esta Casa não pode ser a coveira de mais de
300 mil postos de trabalho. Precisamos, sim, discutir
a matéria seriamente, ainda mais porque o Governo
ia legalizar o bingo, mas, depois de 6 horas, mudou
de idéia e nos enviou essa medida provisória. Além
do mais, o Governo não tem dinheiro para indenizar
essas pessoas - para tanto, seria necessário mais
de 1 bilhão de reais.

Deputados promotores dizem que o bingo é cri
me, que é uma porta aberta para o tráfico de drogas
e a prostituição. Ora, onde vão os idosos se entreter?
Desafio esses colegas a apontarem um dono de casa
de bingo que tenha sido condenado. Não vamos ser
hipócritas!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, li aten
tamente o parecer do Relator à Medida Provisória nº
168, de 2004, que prevê o fechamento das casas de
bingo no País. Fiquei preocupado com o preconceito
do nobre Relator, Deputado Roberto Magalhães, con
tra os jogos de maneira geral e também com a pos
tura assumida diante de problema que deveria fazer
parte das preocupações diárias de todos nesta casa:
o desemprego.

Inicialmente, o relatório prega desobediência à
Constituição Federal ao propor que o fechamento das
casas de bingo se dê sem nenhuma indenização. Ora,
os funcionários - 120 mil Com cartei ra assinada - têm
de receber seus direitos trabalhistas, e os empresários
que investiram dinheiro nessas casas também têm o
direito de serem indenizados, como manda a lei.

Posso lançar mão de parecer elaborado pela as
sessoria jurídica do próprio Partido dos Trabalhadores
para ressaltar essa pregação à desobediência cons
titucional. Segundo o relatório do PT sobre a Medida
Provisória nº 168, de 2004, ela"é ilegal, já que quebra
o ato jurídico perfeito, fere direito líquido e certo e, o
que é pior, sem direito à indenização, além de legislar
sobre direito penal, o que também proíbe a Carta Mag
na". "O Erário" - continua o parecer do PT - "arcará
com mais esta candura".

Em seu parecer, o Relator chega a propor o fim
da Loteria Federal, da Mega-Sena, da Quina, da Lo
tomania etc., jogos administrados pela Caixa Econô
mica Federal, sem se dar conta dos benefícios que a
arrecadação desses jogos traz para o País, seja finan
ciando entidades assistenciais, como as APAEs, seja
incentivando o esporte. No entanto, diz S. Exa. que não
é hora de discutir a extinção desses jogos. Eu, ao con
trário, acredito que é hora, sim, de o Governo acabar

com todos os jogos. Afinal, se é para acabar com um
tipo de jogo, vamos acabar com todos.

O Relator parece também tentado a acabar com o
problema da compulsão. Sustenta que o jogo patológi
co é uma doença. Seria o caso de também proibirmos
a venda de chocolate, para evitar que os chocólatras,
consumidores compulsivos do produto, pudessem com
prá-lo; seria o caso de proibirmos a comercialização
de bebidas alcoólicas, um problema gravíssimo para
alguns. Chegaríamos ao cúmulo de proibir o trabalho,
para salvar os chamados workaholics, pessoas vicia
das em trabalho.

É também curioso, Sras. e Srs. Deputados, que
o Relator procure justificar a relevância e a urgência
dessa medida provisória. A relevância nós podemos
traduzir na demissão de 120 mil trabalhadores com
carteira assinada e na extinção de 200 mil empregos
indiretos. A urgência, por sua vez, é mais difícil de ex
plicar, haja vista que, desde 1999, tramita nesta Casa
parecer do Deputado Gilmar Machado, do PT de Minas
Gerais, propondo a regulamentação do bingo. Esse
projetode lei foi aprovado nas Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto e de Constituição e Justiça e
de Redação, mas não foi votado. Ouso perguntar: que
urgência é essa?

Não me impressionou ler, logo em seguida, que
o Relator considera que a decisão é de índole predo
minantemente política - caso do recente engaveta
mento de CPI indesejadas.

O nobre Deputado Roberto Magalhães enxerga
o caos instalado no setor de bingos e, em seu rela
tório, exige solução· para o problema. N~sse sentido,
a solução proposta parece ser igual à que vitimou a
SUDENE e o INDESP: a extinção.

Para embasar seu preconceito contra o jogo, o
Relator lança mão de inverdades. Buscou, num panfleto
editado peloGoverno do Paraná, a informação de que
dois empresários italianos, Giuseppe Aronica e Ullo
Lauricella, seriam criminosos, quando é público que
ambos foram inocentados pela Justiça italiana, como
se pode ler na revista ISTOÉ, bem mais informada e
imparcial que o Relator e imparcial.

O parecer também sustenta que o fechamento
das casas de bingo não oferece repercussão imedia
ta e direta sobre receita ou despesa pública. Não é
verdade. Somente o seguro-desemprego dos 120 mil
funcionários vai custar aos cofres públicos, em seis
meses, R$ 260 milhões. Além disso, haverá ações in
denizatórias por cerceamento de atividade comercial
e lucro cessante, e o País deixará de arrecadar a par
cela do INSS e de Imposto de Renda Retido na Fonte
correspondente aos prêmios pagos, Imposto de Ren
da das empresas, PIS, COFINS, Contribuição Social

---- .------~---- ----------- -------- ~-~--------
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sobre os serviços de bares e restaurantes. É preciso
lembrar ainda que toda indenização trabalhista terá de
ser paga pelo Governo que determinou o fechamento
do negócio.

Sras. e Srs. Deputados, se essa medida provi
sória for aprovada e as casas de bingo forem extintas,
os empresários sérios do setor - estes mesmos que
pedem a regulamentação da atividade - certamente
serão substituídos por pessoas acostumadas a tra
balhar na contravenção, e milhares de trabalhadores
serão jogados na informalidade, criando mais um ca
suísmo social no Brasil.

Cabe lembra aqui a Lei nº 9.981, de 14 de julho
de 2000, que alterou a Lei Pelé. Essa Lei previu o fe
chamento das qasas de bingo para beneficiar as lote
rias on line, em tempo real, por coincidência ou não,
o negócio do Sr. Carlinhos Cachoeira.

O Relator busca apoio no trabalho do Ministério
Público e da imprensa,para ligar os jogos de bingo ao
crime organizado. Só se esquece S.Exa. de dizer que
nenhum dos empresários de bingo foi condenado e,
muito menos, que eles defendem a regulamentação
do jogo de bingo há mais de 7anos.

Os procuradores que aparecem como autores
de trecho. citado .• no relatório até hoje foram incapa
zes de incriminar ou condenar empresários do setor
de bingo.

Na verdade, há uma confusão no relatório, Sras. e
Srs. Deputa.das. O Relator parece confundirvideobingo,
permitido apenas em casas de bingo, com caça-níqueis,
máquinas encontradas até em bares e padarias, que
não são fiscalizadas, não recolhem tributos e estão ao
alcance de menores de idade.

Reconhece o Relator que nem todos. os empre
sários do setor de bingos têm conexão com ativida
des ilícitas. É um erro. Não há a comprovação de ne
nhumempresário do ramo com o c:rime organizado;
esses empresários .são oriundos de negócios como
cinemas, lanchonetes, restaurantes e agências de
automóveis.

A questão do desemprego só aparece no fim do
relatório. ODeputado cita o problema do desemprego
dos trabalhadores do setor, mas não parece levá-lo em
conta. Também não parece considerar relevantes as
cobranças a esse respeito. Parece que, para o Relator,
desemprego não é um problema grave. Afinal, como
afirma S.Exa., o Poder Público tem como prioridade
programa.s de geração de emprego e renda. Esquece
se, porém, o nobre Deputado Roberto Magalhães de
recente matéria do jornal Folha. de SPaulo, mostran
do que o Programa Primeiro Emprego, do Governo
Federal, gerou um único emprego até agora. Repito,
Sras. e Srs. Deputados: um único emprego.

O Ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, retru
cou: disse que foram criados 500 empregos, Fiquemos,
então, com a conta do Ministro: com o fechamento das
casas de bingo, o Brasil está trocando.120 mil empre
gos diretos e mais 200 mil indiretos por, talvez, com
boa vontade, 500.

Presidente Lula, está em tempo de mudar! Seja
humilde e mude, retire essa medida provisória!

Deputado Roberto Magalhães, aproveite e mude
também.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JÚLIO CESAR (PFL-PI.Pelaordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estou encaminhando à Mesa dois requerimentos
de informação dirigidos à Ministra de Minas e Energia.
Com o primeiro deles, pretendo obter algumas informa
ções a respeito da Conta de Consumo de Combustível
- CCC e seu critério de distribuição.

O outro é relativo à Conta de Desenvolvimento
Energético - COE, do Ministério de Minas e Energia,
administrado pela ELETROBRÁS.

É o registro que tinha a fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ BASSUMA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ BASSU

MA QUE, ENTREGUEÀ·REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR.TARCISIO ZIMMERMANN- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
a Comissão Especial que analisa a Proposta de Emen
da à Constituição que prevê a expropriação das terras
onde houver trabalho escravo realizou sua segunda
audiência pública. Ouviu entidades representativas
de trabalhadores e empregadores rurais e também a
Comissão Pastoral da Terra.

Amanhã, grupo de Parlamentares, juntamente
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, irá ao
Rio de Janeiro conhecerproposta da ONG Movimento
Humanos Direitos, a fim de realizar campanha pública
de mobilizaçãonacional pela erradicação do trabalho
escravo.
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A Comissão pretende apresentar em tempo há
bil seu relatório, mas, obviamente, também estimular
a sociedade a se mobilizar contra o trabalho escravo
e a favor do trabalho digno no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, congra
tulo-me com as lideranças desta Casa pela inteligência
de adiar a votação da medida provisória dos bingos.

Estava inscrito para falar contrariamente à pro
posta. Não há motivo para a edição dessa MP, que
não preenche os requisitos de urgência e relevância
para justificar sua existência. São dois pesos e duas
medidas, pois os jogos oficiais patrocinados pelo Po
der Público são mantidos. Jogo, em sua essência, é
de azar, como também o é o bingo. E deixar ao relento
milhares de famílias é inaceitável.

Parabenizo as Lideranças pelo adiamento da
discussão, que agora pode ser aprofundada e talvez
- quem sabe? - redunde na retirada da MP, que
não é cabível nem na forma constitucional nem em
sua essência.

Era o que tinha a dizer.
O SR.ITAMAR SERPA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exa. a palavra.
O SR. ITAMAR SERPA (PSDB-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei
meu partido nas votações anteriores.

O SR. WLADIMIR COSTA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ihocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) ,.... Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, alio-me aos colegas que fizeram
ecoar neste plenário sua preocupação com os 320 mil
desempregados em virtude da Medida Provisória nº
168. Muito me sensibiliza a questão.

Em 2000 a competente Superintendência da Po
lícia Federal do Estado do Pará instaurou 20 inquéritos
para apurar a existência de mancomunação de donos
de casas de bingo com lavagem de dinheiro, narcotrá
fico, transações ilícitas e crime de descaminho. Nada
foi provado nesses 20 inquéritos.

Não podemos sepultar o sonho de 320 mil pais
de família. No Pará as casas de bingo honram seus
compromissos, recolhem impostos aos cofres do Go-

vemo. No Rio Grande do Sul há uma loteria que tem
161 anos; a segunda mais antiga do Brasil é a do meu
Estado. Por causa de um meliante chamado Waldo
miro Diniz, não podemos simplesmente sepultar 320
mil empregos.

Parabenizo as Lideranças da Casa, em especial
o Líder José Borba, que acaba de chegar ao plenário,
e os colegas do PMDB. Estamos coesos e unidos para
votar contra a Medida Provisória nº 168.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência informa que, conforme entendimento man
tido com o Presidente João Paulo Cunha, a matéria
indicada na Ordem do Dia como sobre a mesa será
apreciada em regime de urgência na sessão de ama
nhã. Trata-se do projeto de lei complementar que recria
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
-SUDENE.

O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PL-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agra
deço a VExa., um dos que mais batalhou em prol dessa
conquista, e também ao Deputado Raul Jungmann, do
PPS de Pernambuco, que conseguiu as 320 assinatu
ras necessárias para que esse projeto de lei que recria
a SUDENE entrasse na pauta em regime de urgência
urgentíssima.

Há 3 anos, a SUDENE e a SUDAM foram extin
tas com uma simples canetada, e o Norte e Nordeste
ficaram sem seu principal instrumento de promoção
de desenvolvimento. Foram criadas a ADA e a ADE
NE, mas os trabalhos realizados por essas Agências
ficaram muito aquém de nossas necessidades. Por
isso, a bancada do Norte também está se articulando
para conseguir o regime de urgência para o projeto
que recria a SUDAM.

A SUDAM e a SUDENE são instrumentos de de
senvolvimento das duas regiões mais pobres do País,
geram empregos e oferecem planejamento regional. E
um país de dimensões continentais como o nosso pre
cisa de política regional séria, como a que certamente
realizarão e~ses órgãos, que serão reconstituídos e
modernizados, reparando a perda que sofreram nos
últimos 3 anos. A SUDENE será recriada com recursos
constitucionais plenos.

Os 151 Deputados da bancada do Nordeste, jun
tamente cornos representantes do norte de Minas e do
norte do Espírito Santo, vão aprovar a proposta com a
colaboração de todo o Brasil. Afinal, se não tivermos
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o desenvolvimento dessas regiões, não teremos um
país justo, como quer a sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ZE GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de ressal
tar a iniciativa do Presidente Lula de lançar o Programa
de Universalização da Energia Elétrica.

A Região Norte está entre aquelas em que a
população vive sem energia, principalmente nas áre
as rurais, e até então nunca um banco federal, como
o Banco da Amazônia ouo Banco do Brasil, havia fi
nanciado sequer a instalação ele um gerador para os
proprietários rurais.

Depois do lançamento desse programa, em vá
rios Municípios do Estado do Pará o Banco do Brasil
colocou à disposição dos agricultores recursos do
PRONAF para financiamento da infra-estrutura. Com
isso, dispondo de energia elétrica em suas proprieda
des, eles poderão organizar-se, antecipar suas ações e
buscar o re$sarcimento no ano emque o Município for
contemplado com o Programa de Universalização.

Trata-se de urngrande avanço, porque não adianta
produ~ir se não houver energia para permitir a indus
trializaçãp deSSa produção.

O SR. DR. ROSINHA -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRE.SIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Portal Terra, na
Internet, divulgou às .15h27min a notícia de que uma
bomba havia explodido no Consulado do .Brasil no
Chile. A autoriada ação foi reivindicada pelo grupo de
esqUerda MIH,ernprotesto contra o tratamento dado a
Norambuena, o seqüestrador de Washington Olivetto,
que se encontra no Brasil.

Nós brasileiros, que temos uma vida pacífica, que
com todas as nossas diferenças sempre lutamos no
campo da polftica, somos solidários aos familiares das
vítimas e queremos condenar esse ato terrorista contra
a Embaixada brasileira em Santiago. Não podemos ad
mitir atos como esse. O seqüestrador de Olivetto está
sendo julgado e tratado como preso comum, porque
praticou um crime comum, e não um crime político. E
nos cárceres brasileiros tem sido tratado com dignida
de, recebendo o mesmo tratamento que se dá a todo
e qualquer preso.

Em nome da Comissão do MERCOSUL, da qual
sou Presidente, condeno esse ato de violência contra
a Embaixada brasileira e contra o povo do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Júlio Delgado, para
uma Comunicação de Liderança pelo PPS.

O SR.JÚLlO DELGADO (PPS. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
saudar os companheiros Hermano Carvalho e Nelson
Brito, respectivamente o Presidente e o Delegado do
PPS de Araguacema, Tocantins, onde estive acom
panhando o Encontro Estadual· do partido, no último
final de semana.

Deixo um abraço aos companheiros, que estão
valorizando nosso partido no seu Município, e também
ao povo de Tocantins, um Estado que hoje é fronteira
econômica.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trago
hoje, em nome da Liderança do PPS, 2 temas para
reflexão nesta Casa.

Para quem sempre imagina um mundo marca
do pela paz, pela solidariedade dos povos, pelo cres
cimento espiritual e cultural das nações, em alguns
momentos a frustraçãosempre se apresenta de forma
crua, derrubando quase ao chão o ímpeto de nossas
esperanças. Tudo isso por atitudes impensáveis na ci
vilização que estamos a construir, atitudes marcadas
pela crueldade e pela mais absoluta falta de respeito
à vida humana.

Foi assim na semana passada com o covarde
ato terrorista praticado na cidade espanhola de Madri,
quando mais de. 200 pessoas pereceram em explosões
simultâneas, incluindo um brasileiro que se encontrava
naquele país em busca· de melhores oportunidades.
A responsabilidade por essa monstruosidade foi rei
vindicada pelo tresloucado grupo da AI Qaeda, com
posto por fanáticos, cuja face obscura já havia sido
demonstrada em vários outros atentados,· incluindo o
que destruiu as torres gêmeasdo World Trade Center,
nos Estados Unidos.

Foi assim também nesta semana, quando o Exér
cito israelense determinou o assassinato do líder reli
gioso Ahmed Yassin, do grupo islâmicoHamas, ·assim
como de 2 de seus.filhos e de outros civis. Aqui já não
é um grupo tresloucado, mas a própria face terrorista
do Estado que s~ impõe - e isso é ainda mais pre
ocupante.

Nós do Partido Popular Socialista, uma agremia
ção organizada em torno de umprograma de esquerda
e orientada por compromissos nítidos e inadiáveis com
a democracia, não temos qualquer comiseração nem
tolerância com o terrorismo. Essa prática imoral não é
o caminho válido para fazer prevaleceI" idéias, projetos
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ou mesmo interesses, de pessoas, de grupos ou de
nações. Pelo contrário, sempre gera mais violência,
leva à destruição, joga povos uns contra os outros e
dilacera pilares civilizatórios.

Em várias manifestações públicas, na tribuna ou
por meio da imprensa, o PPS sempre deixou clara a
necessidade de se resolverem os grandes impasses
que proliferam no Oriente Médio e em outras partes
do mundo. Somos favoráveis à existência pacífica do
Estado de Israel, assim como defendemos a concre
tização do Estado palestino. Não desconhecemos os
graves problemas históricos e religiosos na região,
mas achamos que somente o diálogo pode resolvê
los adequadamente.

Se Israel possui o direito inalienável de se de
fender, o Estado, porém, não pode seguir o caminho
do terrorismo - aliás, no caso do xeque, criticado em
todo o mundo, da Ásia à América, da África à Europa,
da Alemanha aos Estados Unidos. Em relação a esse
último país, que muito tem a ver com o Brasil, dadas
as relações históricas entre nós, houve nesse episódio
uma dose de ironia: a Sra. Condoleezza Rice, conse
lheira americana para a Segurança Nacional, pediu
que todos "recuem agora e tentem ficar calmos na
região", ou seja, no território palestino e em Israel. É
um tanto irônico, sim, pois o próprio Governo america
no, em sua política equivocada para o Oriente Médio
e em nome da retaliação aos atentados da AI Qaeda,
resolveu invadir o Afeganistão e o Iraque, derrubando
seus governos, sem a anuência da ONU e de grandes
países como a França, a Alemanha e o Brasil.

O mundo não aceita ser tutelado, e acredito que
os Estados Unidos, um país cujo comportamento é
fundamental para a paz, deve começar a compreen
der essa verdade. O terrorismo não pode triunfar, e
os Estados nacionais, que detêm o legítimo poder de
força, não podem alimentá-lo.

É pela paz, contra o terrorismo, pelo diálogo en
tre os povos, pelo direito à existência de Israel e pelo
direito do povo palestino a ter o seu Estado que nos
manifestamos aqui.

O outro assunto, Sr. Presidente, diz respeito a
notícias veiculadas no último final de semana. A mídia
trouxe duas reportagens preocupantes que alertam e
obrigam o Governo e os Poderes Públicos do País a
se pronunciarem. A primeira, de responsabilidade da
revista ISTOÉ , diz respeito à História do Brasil, aos
partidos de esquerda e ao modo como a ditadura mi
litar se organizou para enfrentar a Oposição, recorren
do a métodos abertamente criminosos e cruéis, que
atentam contra os princípios básicos da civilidade. A
segunda, divulgada pela CartaCapital, assusta-nos,
pois insinua uma intromissão inadmissível dos órgãos

de informação e segurança dos Estados Unidos nos
assuntos internos do Brasil.

Sob o título "Os Matadores': a matéria da ISTOÉ,
com informações bastante seguras, indica que numa
reunião entre o então Presidente Emílio Garrastazu
Médici e os Generais Orlando e Ernesto Geisel, esse
último depois também Presidente, decidiu-se escre
ver uma das mais negras páginas da nossa História:
resolveu-se ali criar um grupo composto por Coronéis
e outras patentes do Exército com o objetivo explícito
de assassinar militantes de esquerda, muitos deles do
PCB, de forma vil. Inclusive um dos dirigentes do PCB,
David Capistrano, homem cordato que era um dos res
ponsáveis pela relação com os setores religiosos bra
sileiros, teria sido morto com uma injeção usada para
sacrificar animais de grande porte. Os corpos eram
mutilados e retalhados em várias partes para que as
provas dos crimes pudessem desaparecer.

Se não bastasse configurar crime hediondo, o
pior é que essa decisão teria sido tomada em nome
da abertura política. Primeiro seriam sacrificados os
dirigentes políticos e depois viria uma "democracia
consentida".

Creio que a matéria da ISTOÉ repõe alguns fatos
quanto aos estudos históricos, incluindo o próprio papel
desenvolvido por Ernesto Geisel na política nacional.
Seu nome deixa de vincular-se ao processo de abertura
para também subscrever momentos macabros vividos
dramaticamente pelo País nos últimos 40 anos.

Orgulha-me ser Líder do PPS, um partido que
herda as lutas heróicas do povo brasileiro, um partido
que esteve, como PCB, na raiz da resistência demo
crática, e que pagou um alto preço por esse compor
tamento. Nesse sentido, esperamos que as denúncias
da revista sejam rigorosamente apuradas pelo Estado
brasileiro e os possíveis sicários, os possíveis assas
sinos exemplarmente punidos.

Por sua vez, a matéria da CartaCapita/vincula-se
a uma questão de soberania nacional. Não sabemos se
as informações ali prestadas por um ex-suposto chefe
do FBI no Brasil são verdadeiras, mas mesmo assim
se revestem de muita gravidade. Ele fala de doações
volumosas do Governo americano ao sistema de se
gurança brasileiro, de manipulação da imprensa, de
escuta telefônica em centros nacionais de poder, em
relações perigosas com políticos locais. Esperamos,
e rapidamente, um pronunciamento por parte do Go
verno sobre o assunto, sob pena de vermos a nossa
soberania avacalhada. Estamos seguros de que o Go
verno Lula tem essa preocupação.

Faço este pronunciamento em nome da Lide
rança do PPS para que seja registrado nos Anais da
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Câmara dos Deputados e divulgado pelos meios de
comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. JOVINO CÂNDIDO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra, nobre Deputado Jovino Cândido.
Devo dizer que estou olhando para as galerias e não
vi ainda seu amigo Manelão.

O SR. JOVINO CÂNDIDO (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apro
veitar a oportunidade e dizer que nosso amigo Manelão
agradece imensamente a retirada dos vidros. Não sei
se V.Exa.lembra, mas eu fiz neste plenário, a pedido
de Manelão, o primeiro pronunciamento pedindo a reti
rada dos vidros. Graças a Deus VExa., um verdadeiro
democrata, acolheu pressurosamente esse pedido.

Sr. Presidente, estou aqui com o propósito de
parabenizar o Deputado Fernando Gabeira pelo dis
curso desta noite. Com toda a sensibilidade que lhe é
característica, S.Exa. soube encaminhar uma questão
bastante importante num momento em que o Governo
pretende reparar erros cometendo injustiças.

O Brasil. não precisa de mentiras e a verdade não
tem pressa. Tenho certeza absoluta de que o Governo
democrático, qu~ durante 24 anos brigou para que esta
Nação tivesse a grandeza que desejamos, não pode e
não deve tom;;tr umamedidacomo essa.

O SR.ORLANQQ DESCONSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. ORLANDODESCONSI (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro com satisfação a publicação
no Diário Oficia/de hoje daautorização do Governo do
Presidente da RepublicaLuiz Inácio Lula da Silva para
a contrataçãodemais 1.299 servidores do INSS.

Essa decisãovem do dia 6 de janeiro de 2003,
quando foi autorizado o primeiro concurso, ocorrido
em março do ano passado. Esses servidores vão ter
oportunidade de atendera população brasileira.

É a determinação de um Governo que vai ajudar
o Ministério daPrevidência a dar melhor atendimento
ao povo; Com certeza as vagas não são suficientes,
mas já é um começo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por último,
registro qU6, amanhã, em 5 regiões do Rio Grande do
Sul vai haver manifestações dos pequenos agriculto
res, os quais, desesperados, buscam a iniciativa dos
Governos Municipais, Estadual e Federal em face da
seca que atinge gravemente grande parte do Estado,
causando danos à safra de soja, de milho safrinha e

de muitas outras culturas, como também à produção
de leite.

O núcleo agrário do PT encaminhou à Comissão
de Agricultura e Política Rural solicitação para trazer os
Ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do
Desenvolvimento Agrário, da Fazenda e da Integração
Nacional para debater o tema.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência pede compreensão aos Srs. Deputados,
porque já ultrapassamos 53 minutos do prazo de en
cerramento da sessão.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a greve dos
fiscais agropecuários iniciada na semana passada e
a ameaça de paralisação dos funcionários da Receita
Federal já causaram sérios prejuízos para os expor
tadores brasileiros do agronegócio.

Com a paralisação das atividades no Porto de
Paranaguá, os pr~juízos causados até agora, esti
mados pela Confederação Nacional de Agricultura
- CNA, deverão ser superiores a US$1 ,2 bilhão; de
acordo com informações do Chefe do Departamento
Econômico da CNA, Getúlio Pernambucano, o País
deixou de exportar US$ 575 milhões, e cerca de 200
mil toneladas de alimentos encontram-se nos termi
nais de embarque.

O atraso na entrega dosprodutos agropecuários
e o conseqüente não-cumprimento de contratos, Sras.
e Srs. Deputados,. é um fato desabonador para esse
importante segmento da nossa pauta de exportações,
com sérios danos para o agronegócio, conforme já se
verifica em relação ao aumento do prêmio do seguro
de risc;:o da soja brasileira, que subiu de US$ 0,10 por
bushe/, unidade de peso inglesa correspondente a 27,2
quilogramas, para US$1 ,40 por bushe/.

A paralisação no Porto de Paranaguá, somen
te nos primeiros 4 dias.de greve, causou uma fila na
BR-227. de mais de 100 quilômetros de caminhões
carregados de soja, ou seja, mais de6 mil caminhões
ficaram parados, além das centenas de vagões ter
roviáriosque se encontram carregados no interior do
Estado, aguardando ordem para seguirem para o porto.
Somente em Curitiba há 350 vagões, somando 17 mil
toneladas de produtos.

O Ministro da Agricultura, Sr. Roberto Rodrigues,
empenha-se em resolver a greve, que para ser solucio
nada esbarra na necessidade de liberação de recursos
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da ordem de R$ 200 milhões, que está sendo avaliada
pelo Ministério do Planejamento. E enquanto não vem
a solução, uma quantia muito superior à pretendida
pelos grevistas está sendo perdida diariamente em
produtos estragados, como pescados, carnes e frutas,
comprometendo seriamente a participação brasileira
no concorrido mercado internacional.

Concluo, Sr. Presidente, ressaltando que em de
terminadas situações é necessário haver habilidade e
agilidade na resolução de conflitos, e não parece que
a greve dos fiscais agropecuários e a anunciada gre
ve dos funcionários da Receita Federal estejam sen
do tratadas com a celeridade que o assunto exige. O
Governo do Estado do Paraná e o Governo Federal,
pelas atitudes tomadas até agora em relação ao Porto
de Paranaguá, parecem acreditar que a greve venha
a esvaziar-se com o tempo.

O irônico é que o Governo Lula, com forte base
sindicalista, vem fracassando nas negociações com
sindicatos, principalmente no que se refere ao Porto
de Paranaguá.

Cabe advertir que os prejuízos pelo não-esco
amento da safra de 2004 vão muito além das diárias
que deverão ser pagas aos caminhoneiros parados
e dos produtos perecíveis perdidos, pois se refletirão
sobretudo na perda do mercado externo de produtos
agropecuários brasileiros por quebra de contrato.

Era o que tinha a dizer.
OSR.WALTER FELDMAN - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicial
mente, cumprimento a Deputada Zulaiê Cobra pelo
seu pronunciamento. Da mesma forma como o fizeram
outros Parlamentares, manifesto nossa total solidarie
dade a essa Parlamentar que tem cumprido seu dever
de bem e corretamente representar os interesses da
população que lhe confiou seu mandato.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Go
verno Federal deverá encaminhar ao Congresso na
próxima semana projeto de lei que regulamenta o
setor de saneamento, iniciativa essa que nos parece
extemporânea, na medida em que não foram ouvidas
as entidades comprometidas com o setor nem os que
há muitos anos nele trabalham.

Não ouvir as entidades representativas do setor
é uma contradição com o discurso do Governo Lula,
que se diz um Governo participativo. Nem mesmo o
Conselho Nacional das Cidades, criado pelo próprio
Governo após Conferência Nacional de Cidades, foi
ouvido; na verdade, esse Conselho sequer se reuniu,

após a Conferência, para tratar dos assuntos que lá
foram deliberados. Uma reunião foi convocada em no
vembro e depois nunca mais deram qualquer satisfação.
Ou seja, na prática, o Conselho sequer foi instalado.

Dizem que somente setores do "campo petista"
foram chamados para opinar sobre o projeto. Diante
disso, entidades como a CBIC, a APEOp, o SINDUS
CON, a ABIDIB, a AESBE etc. estão muito preocupa
das. Embora o Ministério das Cidades tenha dito que
o projeto foi objeto de ampla consulta e participação,
isso é pura retórica, para não ser ofensivo. Ninguém
foi ouvido.

E o desastre pode ser muito grande, especial
mente para as empresas estaduais, encaradas pelo
Ministério como o "inimigo principal", a ser adestrado...
ou destruído.

Deixo registrada a nossa preocupação, porque
um projeto desse porte deveria ter prévia discussão
da sociedade.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, hoje a bancada do Nordeste rece
beu, no café da manhã, o Diretor de Gás e Energia da
PETROBRAS, lido Luiz Sauer, e sua assessoria, para
apresentação do Projeto Malhas e do projeto de im
plantação do Gasoduto Sudeste-Nordeste, o Projeto
GASENE, para o qual, segundo fomos informados, a
PETROBRAS já tem assegurados US$ 1 bilhão.

Nesse projeto, o Rio Grande do Norte será con
templado por 2 gasodutos, que percorrerão o interior
do Estado, o primeiro saindo do Município de Pilar, em
Alagoas, e indo até Mossoró, no Rio Grande do Norte,
de onde partirá o segundo em direção ao Município
de Pecém, no Ceará. Ambos cobrirão 812 quilômetros,
com capacidade de transportar diariamente 3 milhões
de metros cúbicos de gás natural.

A implantação desses gasodutos beneficiará a
região do Seridó e do Vale do Açu, uma região pro
dutora de telha e tijolos que há muito tempo luta pela
implantação de um gasoduto no trecho Assu-Seridó,
pois necessita de uma fonte alternativa de energia para
continuar sua produção, já que até hoje sua principal
fonte continua sendo a queima de lenha, fonte essa
esgotável e geradora de grande impacto ao meio am
biente.

Assim sendo, Sr. Presidente, ficamos muito ale
gres ao saber que já existem recursos para a efetivação
desse projeto e que a obra já foi licitada, aguardando-se
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apenas a licença ambiental para iniciá-Ia. A previsão O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
é de que as operações comecem em 2006. peço a palavra pela ordem.

Com o Projeto Malhas e o Projeto GASENE, a O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
PETROBRAS vai abastecer de gás 40% do Sudeste V.Exa. a palavra.
e 60% do Nordeste. De acordo com os Diretores da O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL-PA. Pela
empresa, esses 2 projetos vão suprir o déf.icit da of.er- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
ta de gás natural da Região Nordeste e gerar ali 1O muita alegria, inf.ormo não apenas ao Pará, mas ao
mil empregos diretos e 30 mil indiretos, consolidando Brasil, que ontem dei entrada na Casa a requerimento
o atendimento integrado de gás às Regiões Sul, Su- assinado pelas 14 Lideranças propondo que a sessão
deste, Centro-Oeste e Nordeste. de 20 de abril sejq transf.ormada em Comissão Geral,

Essas perspectivas são muito boas, já que o gás a f.im de debatermos amplamente a importância da
natural pode serutilizadopara cocção de alimentos, aque- implantação da Hidrovia Araguaia-Tocantins para o
cimento de água e abastecimento de veículos, além de contexto da economia nacional.
f.onte alternativa de energia para a indústria e o comércio, Essa hidrovia é de grande utilidade para o País,
reduzindo consideravelmente o impqcto ambiental. e não apenas para os Estados do Pará, do Maranhão,

Devemos aproveitar o potencial que oBrasil pos- de Goiás, de Mato Grosso e do Tocantins, haja vista
sui, de 657 bilhões de metros cúbicos de gás natural, a economia que trará, com a redução dos custos de
para explorar de f.orma sustentável nossa capacidade transportes. A exportação va.i aumentar muito neste
de of.erta, estimada em100milhões de metros cúbicos País. Para se ter uma idéia, as reclusas de Tucuruí,
por dia, gerando desenvolvimento social e econômico que fazem parte dessa hidrovia, possibilitarão que 8
para o nosso País. milhões de toneladas de grãos sejam exportadas anu-

Muito Obrigada. almente, o que vai gerar milhares de emprego.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra Agradeço aos Líderes que assinaram o requeri-

pela ordem. mento. Convidaremos osGovernadores e o Ministério
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem dosTransportes para participarem desta Comissão Ge-

V. Exa. a palavra. ral. Outras autoridades que quiserem participar também
O SR. BABÁ (Sem Partido-PA. Pela ordem. Sem serão chamadas, principalmente as que tiverem alguma

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- ligação com a HidroviaAraguaia-Tocantins.
tados, venho à tribuna reafirmar minha solidariedade O SR. VIEIRA REIS - Sr. Presidente, peço a pa-
aos companheiros emgreve da Polícia Federal. A Se- lavra pela ordem.
nadora Heloísa Helena, a Deputada Luciana Genro e O SR. PRESIDENTE (Inocênc~o Oliveira) - Tem
eu manifestamos nosso apoio à greve em Belém. V.Exa. a palavra.

A Polícia Federal não pode ser tratada como está O SR.VIEIRA REIS (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem
sendo. Para impedir a instalação de CPI, o Governo revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
dela se utiliza sob o argumento de que vai investigar o tados, venho falar dos pedágios, um velho problema do
caso Waldomiro Diniz. Aquela corporação, nos últimos Rio de Janeiro, Estado que represento nesta Casa.
anos, tem demonstrado claramente a importância do Parece-me, Sr. Presidente, que os empresários
papel que seus agentes papiloscopistas, seus técnicos que administram as empresas concessionárias das es-
e seus delegados desempenham. tradas brasileiras são insaciáveis, porque os aumentos

A luta da Polícia Federal é justa e digna, evisa in- que praticam são abusivos.
clusive melhorar as condições de vida de seus integran- Há cidades no interior do Rio de Janeiro em que
tes, que diariamente arriscam suas vidas nas fronteiras é o povo da classe mais pobre que trafega por essas
brasileiras, no combate ao narcotráfico e à corrupção, estradas, como é o caso de Araruama, São Pedro da AI-
enfim, na tarefa de garantir nossa segurança. deia, Iguaba Grande, enfim, de toda a Região dos Lagos.

Ao mesmo tempo, lamentamos que o Ministro da Muitos desses cidadãos atravessam essas estradas de
Justiça tenha tomado um posição na verdade inconsti- 5 a 10 vezes por dia, pagando pedágios caríssimos, que
tucional, ao substituir os policiais f.ederaispor servido- chegam a atingir o valor de R$ 9,00 no fim de semana.
res da INFRAERO nos portos e aeroportos brasileiros. Durante a semana o valor é de R$ 7,40. Isso sem contar
Não podemos aceitar que com a edição dessa portaria o pedágio que pagamos também na Ponte Rio-Niterói,
a Constituição seja posta de lado. que deveria ser muito mais barato.

Reafirmo, Sr. Presidente, nosso total apoio aos Então, chamo a atenção das autoridades do nos-
servidores em greve da Polícia Federal, e esperamos so Estado para esse problema.
que alcancem a vitória nessa batalha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembran
do que amanhã, às 10h, haverá sessão solene em
comemoração dos 40 anos do trabalho social com os
idosos realizado pelo SESC de São Paulo.

A Presidência informa que o painel eletrônico
estará aberto às 8h.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Valdenor Guedes PSC
Total de Amapá: 4

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Babá S. Part.
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PUPSL
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PT
Júnior Betão PPS
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Darci Coelho PP
Maurício Rabelo PL PUPSL
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB
Paulo Marinho PL PUPSL
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
José Pimentel PT
Mauro Benevides PMDB
Roberto Pessoa PL PUPSL
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 7

PIAuí

Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PSB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Raul Jungmann PPS
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PL PUPSL
José Thomaz Nonô PFL
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Jackson Barreto PTB
João Fontes S.Part.
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Félix Mendonça PFL
Gerson Gabrielli PFL
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Jairo Carneiro PFL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
Josias Gomes PT
Mário Negromonte PP
Pedro Irujo PL PUPSL
Reginaldo Germano PP
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 10

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Mota PL PUPSL
Carlos Willian PSC
César Medeiros PT
Edmar Moreira PL PUPSL
Fernando Diniz PMDB
Jaime Martins PL PUPSL
José Militão PTB
Júlio Delgado PPS
Narcio Rodrigues PSDB
Rafael Guerra PSDB
Romeu Queiroz PTB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 13

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Rose de Freitas PMDB
Total de Espfrito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB
André Luiz PMDB
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Rodrigues PL PUPSL
Deley PV
Itamar Serpa PSDB
Jandira Feghali PCdoB
José Divino PMDB
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Roberto Jefferson PTB
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSOB
Amauri Robledo Gasques PL PUPSL
Arlindo Chinaglia PT

Cláudio Magrão PPS
Dimas Ramalho PPS
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Gilberto Nascimento PMDB
IIdeu Araujo PP
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Luciano Zica PT
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Marcos Abramo PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL PUPSL
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Vicente Cascione PTB
Wanderval Santos PL PUPSL
Zarattini PT
Total de São Paulo: 24

MATO GROSSO

Thelma de Oliveira PSDB
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano PFL
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Sandro Mabel PL PUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PUPSL
Giacobo PL PUPSL
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Total de Paraná: 5
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SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB
João Matos PMDB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Total de Ceará: 3

PIAuí

Paes Landim PTB
Total de Piauí: 1

Março de 2004

RIO GRANDE DO SUL

Ary Vanazzi PT
Francisco Appio PP
Júlio Redecker PSDB
Luis Carlos Heinze PP
Orlando Desconsi PT
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Total de RIO GRANDE DO SUL 6

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PL PUPSL
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Davi Alcolumbre PDT
Total de Amapá: 2

PARÁ

Josué Bengtson PTB
Raimundo Santos PL PUPSL
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PP
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo PT
Miguel de Souza PL PUPSL
Total de Rondonia: 2

ACRE

João Correia PMDB
Total de ACRE 1

MARANHÃO

João Castelo PSDB
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
João Alfredo PT

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Luiz Couto PT
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Osvaldo Coelho PFL
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 7

SERGIPE

Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
João Carlos Bacelar PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PUPSL
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Ibrahim Abi-Ackel PP
Ivo José PT
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 10



Março de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 12797

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Dr. Heleno PP
Elaine Costa PTS
Josias Quintal PMDS
Julio Lopes PP
Luiz Sérgio PT
Miro Teixeira PDT
Sandro Matos PTS
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDS
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDS
Dr. Pinotti PFL
Enéas PRONA
Jefferson Campos PMDS
Julio Semeghini PSDS
Medeiros PL PUPSL
Rubinelli PT
Total de São Paulo: 9

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Pedro Henry PP
Welinton Fagundes PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Enio Tatico PTS
João Campos PSDS
Jovair Arantes PTS
Roberto Balestra PP
Total de Goiás: 4

PARANÁ

Airton Roveda PMDS
Assis Miguel do Couto PT
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
José Janene PP
Oliveira Filho PL PUPSL
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Jorge Soeira PT
Luci Choinacki PT
Ma.uro Passos PT
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Darcísio Perondi PMDS
Luciana Genro S.Part.
Nelson Proença PP$
Pastor Reinaldo PTS
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 7

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - En
cerro a sessão, designando para amanhã, quinta-feira,
dia 25, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 51, DE 2003

(Do Sr. Sismarck Maia)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 51 , de 2003, que acrescenta,
onde couber, artigo ao Título IV - Das Propo
sições ~ do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. Pendente de pareceres da Mesa
Diretora e da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Cidadania.

Tendo apensado o PRC de nº 115/03,
da Mesa Diretora.

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 116, DE 2003

(Da Mesa Diretora)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 116, de 2003, que altera o
parágrafo único do art. 87 do Regimento In
terno, transformando-o em § 10

, e acrescenta
os §§ 2º e 3º ao mesmo artigo. Pendente de
parecer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Cidadania.
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3
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 117, DE 2003

(Da Mesa Diretora)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 117, de 2003, que modifica
os arts. 7º e 188 do Regimento Interno, esta
belecendo a obrigatoriedade de votação pelo
sistema eletrônico para escolha dos membros
da Mesa Diretora, e demais eleições. Penden
te de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

4
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 120, DE 2003

(Da Mesa Diretora)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 120, de 2003, que altera os
arts. 66 e 88 do Regimento Interno. Penden
te de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

5
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 121, DE 2003

(Da Mesa Diretora)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 121, de 2003, que altera os
arts. 68, 72 e 84 do Regimento Interno. Pen
dente de parecer da Comissão de Constituição

e Justiça e de Cidadania.

6
MENSAGEM Nº 62, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Mensa
gem nº 62, de 2004, que submete à consi
deração do Congresso Nacional o texto do
Acordo, por troca de notas, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Peru para a Construção de uma
Ponte sobre o Rio Acre, nas proximidades das
Cidades de Assis Brasil e lfíapari, concluído em
Lima, em 30 de setembro de 2003. Pendente
de pareceres das Comissões: de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; de Viação
eTransportes; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

7
MENSAGEM Nº 700, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão em turno único da Mensa
gem 700, de 2003, que submete à considera
ção do Congresso Nacional o texto do Acor
do por Troca de Notas que dará efetividade
ao "Programa de Recuperação Ambiental da
Região Metropolitana da Baixada Santista",
o qual conta com financiamento do "Japan
Bank for Internacional Cooperation" no valor
de Y$21.637 bilhões (vinte e um bilhões e seis
centos e trinta e sete milhões de ienes) e terá
como mutuário a Companhia de Saneamento
Básico de São Paulo, assinado pelo Governo
da República Federativa do Brasil e pelo Go
verno do Japão, na cidade de Brasília, em 20
de agosto de 2003. Pendente de parecer da
Comissão Especial.

URGÊNCIA

(Artigo 151, I, "j", do Regimento Interno)

Reabertura de Discussão

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 520-8, DE 1997
(Da Comissão de Relações Exteriores

e de Defesa Nacional)

Reabertura da discussão, em turno único,
do Projeto de Decreto Legislativo nº 520, de
1997, que aprova o texto do Tratado de Extra
dição, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o governo da República
Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996;
tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e no mérito
pela aprovação (Relator: Sr. Sílvio Pessoa).
PARECERES À EMENDA DE PLENÁRIO: da
Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, pela aprovação, com subemenda
(Relator: Dep. Marcelo Barbieri); e da Comis
são de Constituição e Justiça de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação com
subemenda (Relator: Dep. Jaime Martins).
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ORDINÁRIA

DisclIssão

9
PROJETO DE LEI Nº 5.471-A, DE 2001

(Da Mesa Diretora)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei nº 5.471, de 2001, que institui Dia
Nacional de Mobilização pela Vida e dá ou
tras providências; tendo pareceres das Co
missões: de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação, com emen
das (Relator: Dep. José Múcio Monteiro); de
Educação e Cultura e Desporto, pela aprova
ção deste e das emendas apresentadas na
Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (Relatora: Dep. Esther Gros
si); e de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste, com emenda, e
das emendas da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público (Relator:
Dep. Cezar Schirmer).

10
PROJETO DE LEI Nº 4.395-A, DE 1998

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 4.395, de 1998, que estabelece as
Diretrizes Nacionais de Defesa Civil; tendo
pareceres das Comissões: de Desenvolvi
mento Urbano e Interior, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Dep. Gustavo
Fruet); de Finanças e Tributação, pela com
patibilidade e adequação financeira e orça
mentária deste e do substitutivo da Comis
são de Desenvolvimento Urbano e Interior,
com emenda (Relator: Dep. Carlito Merss);
e de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, e pela inconstitucio
nalidade, injuridicidade e falta de técnica
legislativa do substitutivo da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior e da
emenda da Comissão de Finanças e Tribu
tação (Relator: Dep. Paes Landim).

11
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 42-A, DE 2003

(Do Sr. Gilmar Machado)

Discussão, em turno único, doProjeto de
Resolução nº 42, de 2003, que dispõe sobre
a criação do Grupo Parlamentar Brasil-África;
tendo parecer da Mesa·pela aprovação, com
emenda (Relator: Dep.lnocêncio Oliveira).

RECURSOS

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1º, do RI.

Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2º
(05 sessões), a seguinte proposição:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 1.115/2004 (WLADIMIH COSTA) - Dispõe sobre
a realização de plebiscito para a incorporação do
Estado do Amapá ao Estado do Pará.
DECURSO:1 ã SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-3-04

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE 00 MÊS DE MARÇO DE 2004

Dia 25, 5!!-feira

15:00 EDSON EZEQUIEL (PMDB - RJ)
15:25 RICARDO BARROS (PP - PR)

Dia 26, 6!!-feira

10:00 SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
10:25 NILSON PINTO (PSDB - PA)
10:50 ROSE DE FREITAS (PMDB - ES)
11 :15 CARLOS ABICALlL (PT - MT)
11 :40 HUMBERTO MICHILES (PL - AM)
12:05 EDUARDO VALVERDE (PT - RO)
12:30 ALMERINDADE CARVALHO (PMDB - RJ)
12:55 SUELY CAMPOS (PP - RR)
13:20 ROBERTO PESSOA (PL - CE)



12800 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2004

Dia 29, 2ª-feira

15:00 ZÉ LIMA (PP - PA)
15:25 EDUARDO BARBOSA (PSDB - MG)
15:50 JOVAIR ARANTES (PTB - GO)
16:15 PEDRO FERNANDES (PTB - MA)
16:40 MARCELO CASTRO (PMDB - PI)
17:05 EDSON DUARTE (PV - BA)
17:30 PAULO BAUER (PFL - SC)
17:55 ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)
18:20 GERVÁSIO SILVA (PFL - SC)

Dia 30, 3ª-feira

15:00 ZENALDOCOUTINHO (PSDB - PA)
15:25 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)

Dia 31, 4ª-feira

15:00WALDEMIR MOKA (PMDB - MS)
15:25 EDUARDO SCIARRA (PFL - PR)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMEN
TO DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

26/03/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 304/95 - do Sr. Valdemar Costa
Neto - que "dispõe sobre os regulamentos sanitários
básicos sobre alimentos:' (Apensado: PL 1549/1999)
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

PROJETO DE LEI Nº 751/03 - dos Srs. Assis Miguel
do Couto e Selma Schons - que "altera o Art. 1º do
Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, definindo
critérios de enquadramento deatividade rural, para fins
de recolhimento da contribuição sindicaL" (Apensado:
PL 901/2003)
RELATORA: Deputada KÁTIA ABREU

PROJETO DE LEI Nº 1.468/03 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "acrescenta artigo à Lei nº 8.171 , de
17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política
agrícola, tendo por finalidade incentivar a adoção de
sistemas orgânicos, biológicos ou ecológicos de agri
cultura e pecuária." (Apensado: PL 2065/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME

PROJETO DE LEI Nº 2.644/03 - do Sr. Augusto Nardes
- que "altera os artigos 12, 14 e 15 da Lei nº 10.696,
de 2 de julho de 2003."
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

PROJETO DE LEI Nº 2.671/03 - doSr. Vander Loubet
- que "cria o Fundo para Reassentamento de Ocupan
tes de Boa - Fé retirados de terras indígenas:'
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA

PROJETO DE LEI Nº 2.673/03-do Sr.Átila Lira-que
"autoriza a criação do Fundo de Apoio à Cultura da
Carnaúba, Funcarnaúba, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ZÉ GERARDO

PROJETO DE LEI Nº 2.712/03 - do Sr. Silas Brasilei
ro - que "altera dispositivos do Decreto-Lei n.º 167,
de 14 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre títulos
de crédito rural e dá outras providências", e da Lei n.º
8.929, de 22 de agosto de 1994, que "institui a Cédula
de Produto Rural e dá outras providências":'
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE

PROJETO DE LEI Nº 2.717/03 -do Sr. Silas Brasileiro
- que "dispõe sobre as Operações de Crédito Rural
renegociadas ao ampara da Lei nº 9.138, de 29 de no
vembro de 1995, da Lei nº 9.866, de 09 de novembro
de 1999 e da Lei nº 10.437, de 25 de abril de 2002 e
dá outras providências"
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE

PROJETO DE LEI Nº 2.817/03 -do Sr. Nelson Marque
zelH - que "revoga o artigo 9º da Lei nº 10.814, de 15
de dezembro de 2003, que "Estabelece normas para o
plantio e comercialização de soja geneticamente modi
ficada da safra 2004, e dá outras providências"."

RELATOR: Deputado FRANCISCO TURRA

PROJETO DE LEI Nº 2.938/04 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera dispositivos da Lei nº 7.802, de 11 de
julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a expe
rimentação, a produção, a embalagem e rotulagem,
o transporte, o armazenamento, a comercialização,
a propaganda comercial, a utilização, a importação,
a exportação, o destino final dos resíduos e embala
gens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção
e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SILAS BRASILEIRO

Substitutivo (Art.119, 11 e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.122/03 - do Sr. Ricardo Izar
- que "altera dispositivo da Lei nº 8.427, de 27 de maio
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de 1992, que dispõe sobre a concessão de subvenção
econômica nas operações de crédito rural:'
RELATOR: Deputado ZONTA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI
CO, INDÚSTRIA.E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 26/03/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §19)

PROJETO DE LEI Nº 2.090/03 - do Sr. Zico Bronzea
do - que "altera a Lei do Inquilinato para dispor sobre
o pagamento de tributos:'

PROJETO DE LEI Nº 2.516/03 - do Sr. Reinaldo Betão
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de informações
técnicas e metrológicas que devem constar em auto
de infração, laudo ou qualquer outro documento, pro
venientes das áreas de segurança e meio ambiente,
que tenham sido produzidos por instrumentos, equi
pamentos e sistemas, e sejam utilizados para fins de
pagamento de multa, instrução de inquérito policial e
demais processos de qualquer natureza e dá outras
providências,"
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI Nº 2.529/03 - do Sr. Wilson Santos
- que "modifica o Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, e a
Lei nº 9.432, de 1997."

RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI Nº 2.606/03 - do Sr. Gonzaga Pa
triota - que "cria a Área de Livre Comércio no Muni
cípio de Petrolina, no Estado do Pernambuco, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI Nº 2.643/03 - do Sr. Augusto Nar
des - que "altera o art. 2º da Lei nº 10.034, de 24 de
outubro de 2000:'
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI Nº 2.663/03 - do Sr. Sandro Mabel
- que "obriga os fabricantes de produtos que conte
nham lactose a informar·essa característica, no rótulo
ou embalagem:'
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nº 2.685/03 - do Sr. Clóvis Fecury
- que "cria, nos Municípios de São Luís, Paço do Lu
miar, Raposa e São José de Ribamar, no Estado do
Maranhão, o Pólo de Informática do Maranhão, e dá
outras providências."

RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nº 2.695/03 - do Sr. Wilson Santos
- que "dá nova redação ao inciso IX do art. 10 da Lei
n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos
e obrigações relativos à propriedade industrial."

RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON

PROJETO DE LEI Nº 2.730/03 - do Sr. Almir Moura
- que "dispõe sobre a sociedade unipessoal:'
RELATOR: Deputado LUPÉRCIO RAMOS

PROJETO DE LEI Nº 2.741/03 - do Sr. Luis Carlos
Heinze - que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiró,
para dispor sobre mensagem de advertência impres
sa na embalagem dos produtos de telefonia celular
comercializados no País."
RELATOR: Deputado GIACOBO

PROJETO DE LEI Nº 2.749/03 - do Sr. Salvador Zim
baldi - que "institui a obrigatoriedade de todas as in
dústrias automobilísticas a produzirem carros movidos
a GNV - Gás Natural Veicular:'
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI Nº 2.771/03 - do Sr. Milton Monti
- que "obriga empregadores a manterem berçário ou
creche e e dá outrasprovidências:'
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nº. 2.803/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "estende aos consumidores proprietários
de recipientes transportáveis de gás Iiqüefeito de pe
tróleo (GLP) o direito~elivreacesso ao enchimento
em distribuidoras registradas na Agência Nacional do
Petróleo (ANP)."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI Nº 2.816/03- do Sr. Luciano Cas
tro - que "concede benefícios fiscais para os produtos
queespecifíca edá outras providências:'
RELATOR:Deputado RUBENS OTONI

PROJETO DE LEI Nº 2.818/03 - do Sr. Geraldo Tha
deu - que "altera a Lei nº 9.317, de 1996, a fim de
que as empresas inscritas no SIMPLES possam optar
pelo parcelamento dos débitos para com a Fazenda
Nacional."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI Nº 2.839/03 - do Sr. Eduardo Paes
- que "obriga a criação de centrais de consulta de
cheques, pelas instituições financeims, e dá outras
providências:'
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nº 2.847/03 - do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca - que "dispõe sobre a forma jurídica dos empre-
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endimentos e estabelecimentos que explorem serviços
de hospedagem." (Apensado: PL 2867/2004)

RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

PROJETO DE LEI Nº 2.894/04 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Dispõe sobre a concessão de empréstimo fi
nanceiro a pessoas jurídicas que desejem empreender
e gerar emprego e renda" :'
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI Nº 2.919/04 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Acrescenta dispositivo à Lei nº 4.591, de 16
de dezembro de 1964.""
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

PROJETO DE LEI Nº 2.982/04 - do Sr. Manoel Salvia
no - que "disciplina a responsabilidade subsidiária do
avalista no título de crédito e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI Nº 2.997/04 - do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "dispõe sobre o regime jurídico aplicável
às lojas de conveniência e dá outras providências."

PROJETO DE LEI Nº 3.044/04 - do Sr. Jefferson Cam
pos - que "permite pequenas empresas prestadoras
de serviços e profissionais autônomos a manter como
sede de sua empresa sua própria residência."

PROJETO DE LEI Nº 3.045/04 - do Sr. Fernando Ga
beira -'que "altera a Lei nº 8.884, de 11 de junho de
1994, que "transforma o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre
a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem
econômica e dá outras providências" :'

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.333/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de
Apoio à Microempresa a ser administrado pelo BNDES
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social :",
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI Nº 2.149/03 - do Sr. Coronel Alves
- que "determina que as indústrias de cigarros com
pensem os entes públicos pelos custos despendidos
com os atendimentos médicos no Sistema Único de
Saúde - SUS, prestados aos portadores de doenças
associadas ao tabagismo:'
RELATOR: Deputado BERNARDOARISTON

PROJETO DE LEI Nº 2.449/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "acrescenta os art. 79-A e 257-A à Lei nº 8.069,

-~~-~-----~-------- - -, "-----------

de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente."

RELATOR: Deputado ZICO BRONZEADO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR

DE AMANHÃ (DIA 26/03/2004)

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.047/01 - do Sr. Givaldo Carim
bão - que "altera o art. 16 do Decreto-lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, para definir os horários de veicu
lação e a duração dos programas educativos:'

RELATOR:Deputado SEVERIANO ALVES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-03-04

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.765/99 - do Sr. Sérgio Carva
lho - que "institui o currículo mínimo para os diversos
cursos superiores e dá outras providências." (Apensa
dos: PL 1819/1999 e PL 4413/2001)
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI Nº 509/03 - do Sr. Carlos Souza
- que "acrescenta inciso e parágrafo ao art. 14 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional"."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-03-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.062/04 - do Senado Federal
- que "dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de
Luta da Pessoa Portadora de Deficiência:'
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-03-04
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.994/04 - do Sr. Júlio Redecker
- que "institui o Programa de Financiamento do Ensino
Superior Comunitário - PROFESC:'

PROJETO DE LEI Nº 3.024/04 - do Sr. Edison Andri
no - que "institui o vale-refeição para·estudantes da
educação .superior:'

PROJETO DE LEI Nº 3.039/04 - do Sr. Paulo Bauer
- que "concede o título de "Capital Nacional dos Bom
beiros Voluntários" ao Município de Joinville, em Santa
Catarina."

PROJETO DE LEI Nº 3.046/04 - do Sr. Antonio Cam
braia- que "modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezem
bro de 1996, e dá outras providências."

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR

DE AMANHÃ (DIA 26/03/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.018/03 - do Sr. José Divino
- que "altera dispositivo da Lei nº 9.478, de 06 de
agosto de 1997, que dispõe sobre a Política Energé
tica Nacional e as atividades relativas ao monopólio
do Petróleo:'
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

PROJETO DE LEI Nº 2.750/03 - do Sr. Salvador Zim
baldi - que "estabelece o uso eficiente das águas e dá
outras providências.'"
RELATOR: Deputado VADÃO GOMES

PROJETO DE LEI Nº 2.751/03 - do Sr. Salvador Zim
baldi - que "estabelece convênios entre o Poder PÚ
blico Federal (Conselho Nacional de Energia Nuclear)
e Municípios:'
RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO

PROJETO DE LEI Nº 2.830/03 - do Sr. Hamilton Casa
ra- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da existência
prévia de levantamento geológico para a definição de
áreas que tratam o inciso 111 do § Iº do art. 91, inciso
111 do § Iº do art.225 e o art. 231, da Constituição Fe
deral, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERVÁSIO SILVA

PROJETO DE LEI Nº 2.881/04 - do Poder Executivo
- que "institui o Sistema de Proteção ao Programa
Nuclear Brasileiro - SIPRON e revoga o Decreto-Lei
nº 1.809, de 7 de outubro de 1980;'

RELATOR: Deputado LUIZ SÉRGIO

PROJETO DE LEI Nº 2.888/04 - do Sr. Lobbe Neto
- que" Dispõe sobre a obrigatoriedade de o fornece
dor de gás para cozinha disponibilizar balança aferida
pelo INMETRO para verificação do peso do produto
pelo consumidor final:'
RELATOR: Deputado DA. HELENO

PROJETO DE LEI Nº 3.043/04 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "dispõe sobre a proibição de se
construir e operar novas centrais de fissão nuclear para
geração comercial de geração de eletricidade."
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM
BATE AO CRIME ORGANIZADO

ORDEM DO DIA

Em 25 de março de 2004

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-03-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.563/03 - do Senado Federal
- que "Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei
de Execução Penal), para estabelecer as atribuições
do serviço de inteligência penitenciária:'

PROJETO DE LEI Nº 2.580/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "Adiciona-se dispositivos a Lei n.º 7.210, de 11
de julho de 1984."

PROJETO DE LEI Nº 2.662/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "Dispõe sobre prazos para registro de
armas de fogo irregulares e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI Nº 2.780/03 - do Sr. Carlos Sampaio
- que "Concede benefício fiscal às pessoas físicas e
jurídicas que apoiarem, mediante doações ou investi
mentos, projetos e programas que estejam dentro dos
propósitos da segurança pública estadual:'

PROJETO DE LEI Nº 2.800/03 - do Sr. José Roberto
Arruda - que "Altera o artigo 3.º da Lei nº 9.264, de 7
de fevereiro de 1996, que reorganiza a Carreira Poli
ciai Civil do Distrito Federal e dá outras providências"

PROJETO DE LEI Nº 2.809/03 - do Sr. João Paulo
Gomes da Silva - que "Dispõe sobre o perdimento
em favor da União, de recursos ilegalmente deposita
dos em instituições financeiras no exterior, e dá outras
providências:'
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PROJETO DE LEI Nº 2.868/04 - do Sr. Gonzaga Pa- rodas para a utilização pelas Pessoas Portadoras de
triota - que "Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro Deficiência - PPD's, e dá outras providências;'
de 1986, que cria o Fundo de Prevenção, Recupera- RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
ção e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre PROJETO DE LEI Nº 6.158/02 - do Sr. Robson Tuma

~:f~~n~íC~:~:n~~~~:se o~d~~~~~~~se~~:r::~~~~: ~: - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação
outras providências." de Nada Consta das Justiças Comum e Federal para a

realização de cirurgias plásticas que descaracterizem
PROJETO DE LEI Nº 2.925/04 - do Sr. Alberto Fraga ou impeçam o reconhecimento da pessoa;'
- que "Dispõe sobre as normas gerais de ensino nas RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
instituições militares estaduais;'
PROJETO DE LEI Nº 2.981/04 _ da Sra. Iriny Lopes PROJETO DE LEI Nº 6.254/02 - do Sr. Dr. Heleno - que
_ que "Altera a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
2001, prevendo a transferência de recursos do Fundo "institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor
Nacional de Segurança Pública _ FNSP para os mu- sobre a identificação dos veículos utilizados por pes-
nicípios que sejam sedes de penitenciárias, colônias soas portadoras de deficiência física;'

RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
agrícolas, industriais ou similares, casas do alberga-
do, centros de observação e hospitais de custódia e PROJETO DE LEI Nº 6.815/02 - do Sr. Dr. Rosinha
tratamento psiquiátrico;' - que "dispõe sobre o direito ao benefício de aposen-
PROJETO DE LEI Nº 3.001/04 _ do Sr. Cabo Júlio tadoria por idade em caso de perda da condição de
_ que "Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de segurado do Regime Geral de Previdência Social e dá
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para outras providências;'
dispor sobre a destinação de veículos apreendidos em RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
inspeções de trânsito" PROJETO DÊ LEI Nº 592/03 - da Sra. Zelinda Nova-
PROJETO DE LEI Nº 3.021/04 _ do Sr. Carlos Nader es - que "institui Programa Permanente de Incentivo,
-que "Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.201, de 14 de Educação e Aplicação de Alimentos Alternativos."
fevereiro de 2001, destinando dois por cento da arre- PROJETO DE LEI Nº 703/03 - do Sr. Pompeo de
cadação das loterias e concursos de prognósticos ao Mattos - que "torna obrigatório a inclusão nas bulas
Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP." de medicamentos, de recomendações e advertências
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA sobre seu uso, em linguagem braile." (Apensado: PL

2861/2004)

AVISOS PROJETO DE LEI Nº 877/03 - do Sr. Carlos Nader

PROPOSiÇÕES EM FASE - que ""Dispõe sobre o acesso de medicamento para
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR os Servidores Públicos, Federais, Estaduais e Muni-

DE AMANHÃ (DIA 26/03/2004) cipais;'"

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.223/92 - ONAIREVES MOU
RA - que "dispõe sobre a autorização para as entida
des desportivas promoverem concursos e sorteios de
brindes;' (Apensados: PL 3231/2000, PL 4542/1994,
PL 5315/2001 e PL 1720/1996)

PROJETO DE LEI Nº 1.073/95 - do Sr. Paulo Lima
- que "inclui parágrafo 3º ao artigo 25 da Lei nº 8.870,
de 15 de abril de 1994, para especificar a forma de
contribuição para a seguridade social das empresas
prestadoras de serviços na área rural;'
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI Nº 5.826/01 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que ·'torna obrigatório o fornecimento, por
parte dos Hipermercados e similares, de cadeira de

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 mo
bilidade reduzida em toda frota de ônibus do sistema
de transporte coletivo interestadual e internacional, e
dá outras providências;'

PROJETO DE LEI Nº 2.528/03 - do Sr. Wilson Santos
-que "dispõe sobre procedimentos de segurança para
emissão de receituários e carimbos médicos;'

PROJETO DE LEI Nº 2.579/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Adiciona-se dispositivo ao Decreto-Lei n.º 5.452,
de 1º de maio de 1943, e dispositivo à Lei n.º 8.112,de
11 de dezembro de 1990, e dá outras providências;'"

PROJETO DE LEI Nº 2.605/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "" Isenta os portadores do vírus da Hepatite C,
do Imposto de Renda na fonte.""

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



PROJETODE LEI Nº 2.770/03 - do Sr. Milton Monti
- que "isenta do imposto de renda os rendimentos re
cebidos da previdência privada."

PROJETO DE tEI Nº 2.792/03 - do Sr. Giacobo - que
"institui o ano de 2005 como o "Ano da Pessoa Porta
dora de Deficiência Física":'

PROJETO DE LEI Nº 2.793/03 - do Sr. Leonardo Mat
tos - que "altera a lei nº 10.260 de 2001 que "Dispõe
sobre o Fundo deFinanciamento ao Estudante do En
sino Superior e dá outras providências":'

PROJETO DE LEI Nº 2.831/03 - do Sr. Hamilton Casara
- que "dispõe sobre o recadastramento dos aposenta
dos e pensionistas do Instituto Nacional de Previdência
Social-INSS e dá outras providências." (Apensado:
PL 3007/2004)

PROJETO DE LEI Nº 2.835/03 - do Sr. Eduardo Paes
- que "dispõe sobre incentivo fiscal à contratação de
mães solteiras:'
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PROJETO DE LEI Nº 2.642103 - do Senado Federal PROJETO DE LEI Nº 2.840/03 - do Sr. Chico da Prin-
- que "altera a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, cesa - que "altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro
que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes dê 2000:'
do corpo humano para fins de transplante e tratamen- PROJETO DE LEI Nº 2.885/04 - do Sr. Paulo Baltazar
to, e dá outras providências, e a Lei nº 9.656, de 3 de - que "altera a redação da Lei nº 8.069, que "dispõe
junho dê 1998, que dispõe sobre os planos e seguros sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente"."

privados de assistência à saúde." PROJETO DE LEI Nº 2.886/04-do Sr. Paulo Baltazar
PROJETO DE LEI Nº 2.660/03 - do Sr. Sandro Matos - que "altera dispositivos da Lei nº 8.213 de 24 de julho
- que "estabelece critérios para a adoção do Passa- de 1991 que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da
porte do Idoso:' Prividência Social"."

PROJETO DE LEI Nº 2.672103- do Senado Federal PROJETO DE LEI Nº 2.915/04 - do Senado Federal
- que "altera alei nº 9.313, de 13 de novembro de - que "altera a LE;)i nº 8.080, de 19 de setembro de
1996, que dispõe sobre adistribuição gratuita de me- 1990, para garantirás parturientes o direito à presença
dicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS, dE;) acompanhante durante o trabalho de parto, parto
para incluir nesse benefício os portadores dos vírus das e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de
hepatites, os doentes com hepatites crõnicas e com Saúde:'

fibrose cística." (Apensado: PL 209212003) PROJETO DE LEI Nº 2.924/04 - do Sr. Lincoln Porte-

PROJETO DE LEI Nº 2.680/03 - do Sr. Paulo Gouvêa la - que "institui o Dia Nacional do Sono e dá outras
- que "institui o Programa Família Guardiã." providências:'

PROJETO DE LEI Nº 2.683/03- do Sr. João Lyra - que PROJETO DE LEI Nº 2.932104 - do Sr. Joaquim Fran-
"dispõe sobre a obrigatoriedade de o Sistema Único de cisco - que "dispõe sobre a concessão de cadeira de
Saúde - SUS fornecer medicamentos dê uso contínuo rodas às pessoas carentes portadoras de deficiência
nas situações que especifica:' física." (Apensado: PL 2966/2004)

PROJETO DE LEI Nº 2..716/03-do Sr. Silas Brasileiro PROJETO DE LEI Nº 2.936/04 - do Sr. Nilton Baia-
- que "institui o Programa Nacional de Defesa Biológi- no - que "acrescenta parágrafo ao artigo 2º da Lei nº
ca e dá outras providências:' 8.560, de 29 de dezembro de 1992, para permitir a

PROJETO DE LEI Nº 2.763/03 _ do Sr. Milton Monti inversão do õnus da prova em ação de investigação
de paternidadE;)."

- que "E;)xciui os hospitais êspecializados no tratamento
de câncêr do tE;)to da tabela do SUS e dá outras pro- PROJETODELEI Nº 2.941/04 - do Sr. Alberto Fraga
vidências" - que "permite o abatimento, na Declaração Anual do

Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com
custas judiciais e honorários advocatícios na adoção
de crianças e adolescE;)ntes:'

PROJETO DE LEI Nº 2.942104 - do Sr. Alberto Fraga
- que "institui o Dia Nacional para o Controle da De
pressêjlo E;) da AnsiedadE;):'

PROJETO DE LEI Nº 2.958/04 - do Sr. Walter Pinheiro
..,.. que "dispÕE;) sobre a obrigatoriedade da instalação
de placas publicitárias de campanha permanente de
combate à AIDS e às doenças sexualmente transmis
síveis nos banheiros públicos:'

PROJETO DE LEI Nº 2.960/04 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre o procedimento simplificado
de assistência judiciária gratuita nas causas de Direito
de Família, institui o Núcleo de Conciliação e a Justiça
Volante, e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI Nº 2.972/04 - do Sr. Sandro Ma
bel - que "altera o art. 13 da Lei nº 10.741, de 1º
de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
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do Idoso, para estender às Defensorias Públicas
a prerrogativa de patrocinar o acordo de alimento,
com eficácia de título executivo extrajudicial, em
benefício do idoso:'

PROJETO DE LEI Nº 2.975/04 - do Sr. Pastor Reinaldo
- que "dispõe sobre a suspensão temporária ou defi
nitiva da comercialização ou da produção de medica
mentos por parte das indústrias farmacêuticas."

PROJETO DE LEI Nº 2.977/04 - do Sr. Eduardo
Cunha - que "cria a obrigatoriedade de realização
de exames médicos trimestrais para os atletas bra
sileiros a fim de verificar a saúde, e cria a Comissão
Esportiva de Prevenção e Assistência de Acidentes
Desportivos - CEPAAD:' (Apensados: PL 2995/2004
e PL 2996/2004)

PROJETO DE LEI Nº 2.984/04 - do Sr. José Divino
- que "acrescenta inciso ao art. 373 - A da Consoli
dação das Leis do Trabalho:'

PROJETO DE LEI Nº 2.989/04 - do Sr. Francisco Dor
nelles - que "altera da redação do inciso XIII do art. 10
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, asse
gurando tratamento isonômico a todos os estabeleci
mentos privados de assistência à saúde:'

PROJETO DE LEI Nº 3.017/04 - do Sr. Carlos Nader
- que "torna obrigatória a presença de ambulância e
de profissionais da área de saúde nos postos da Po
lícia Rodoviária FederaL"

PROJETO DE LEI Nº 3.030/04 - do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame - que "acrescenta parágrafos ao art.
7º da Lei nº 9.055, de 1º de junho de 1995, a fim de
limitar em trinta horas semanais e seis horas diárias a
duração do trabalho nas atividades e operações com
asbesto/amianto:'

PROJETO DE LEI Nº 3.037/04 - do Sr. CarlosNader
- que '·'Permite o Governo Federal adotar medidas de
apoio aos servidores responsáveis por portadores de
deficiências físicas e mentais:'"

PROJETO DE LEI Nº 3.050/04 - do Sr. Dr. Hélio - que
"concede remissão total das dívidas previdenciárias das
Irmandades das Santas Casas de Misericórdia."

PROJETO DE LEI Nº 3.058/04 - do Sr. Mário Heringer
- que "altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que "dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde", e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI Nº 3.074/04 - do Sr. Wilson San
tos - que '10rna obrigatória a inclusão de substância
amarga nos produtos que menciona e dá outras pro
vidências:'

Substitutivo (Art.119, 11 e §1 Q
)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.077/96 - do Sr. Marcelo Teixeira
- que "dispõe sobre a contratação de paraplégico, na
situação em que especifica:'
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI Nº 2.139/03 - do Sr. Coronel Alves
- que "institui a Sernana Nacional de Esclarecimento
e Incentivo à Doação de Órgãos:'
RELATOR: Deputado AMAURI ROBLEDO GAS
QUES

PROJETO DE LEI Nº 2.472/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta incisos I e 11, ao art. 3º, da
Lei Federal nº 10.754, de 31 de outubro 2003."
RELATOR: Deputado MANATO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE
DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR

DE AMANHÃ (DIA 26/03/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 985/95 -do Sr. Paulo Lima-que
"estabelece o piso salarial profissional para professores
do ensino fundamental e médio do País, previsto no
inciso V do artigo 206 da Constituição FederaL"
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA

PROJETO DE LEI Nº 324/99 - da Sra. Angela Guadag
nin - que "altera dispositivo da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, para permitir a ausênda ao serviço
a cada seis meses, por motivo de doação de sangue,
sem prejuízo salarial:' (Apensados: PL 1705/1999, PL
2641/2000, PL4105/2001, PL 756/2003, PL277/2003,
PL 2739/2003 e PL 3079/2004)
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI Nº 5.593/01 - do Sr. Neiva Moreira
- que "dispõe sobre a prestação de contas de recur
sos públicos a inscrição de inadimplentes, e dá outras
providências:'
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

PROJETO DE LEI Nº 5.710/01 - do Sr. Fernando Ferro
- que "acrescenta parágrafo ao ar. 543, da Consolidação
da Leis do Trabalho, a fim de dispor sobre a indenização
em caso de rescisão do contrato de empregado eleito
para cargo de dirigente sindical ou suplente:'
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RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI Nº 6.604/02 - do Senado Federal
- que "acrescenta o art. 41-A à Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, para estabelecer que até que seja
publicada a lei que institui diretrizes nacionais para o
saneamento básico, as concessões para exploração
desse serviço serão feitas em caráter não-oneroso e
define outras condições mínimas:'
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 40/03 -do Sr. Wasny de Roure
- que "dispõe sobre presunção de verdade nas ano
tações da ca.rteira de trabalho para efeitos dos direitos
previdenciários e das relações trabalhistas."

RELATOR: Deputado MILTON CARDIAS

PROJETO DE LEI Nº 42/03 - do Sr. Wasny de Roure
-- que "dispõe.sobre a gratuidade de transporte coletivo
urbano pelo trabalhador desempregado."
RELATOR: Deputado VICENTINHO

PROJETO DE LEI Nº 298/03 ..,... do Sr. Affonso Camargo
- que "dispõe sobre a concessão do Vale Transporte
Desemprego ao trabalhador desempregado, e dá ou
tras providências." (Apensado: PL 2651/2003)

RELATOR: Deputado WASHINGTON LUIZ

PROJETO DE LEI Nº 337/03 - do Sr. Paes Landim
- que "altera a redação da Seção XII, artigos 317 a
324, da Consolidação das Leis doTrabalho:' (Apensa
do: PL 1835/2003)
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA

PROJETO DE LEI Nº 342/03 - do Sr. Paes Landim
- que "altera a redação do Capítulo 11 do Título 11, arts.
57 a 73, da Consolidação das Leis do Trabalho:'
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nº 1.116/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "modifica a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a estabilidade do empregado
portadordo vírus HIV e dá outras providências:' (Apen
sado:. PL 2195/2003)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 1.191/03..,... do Sr. Carlos Nader
- que ''''Acrescenta inciso e parágrafo único à Lei n.º
8.036, de 11 de maio de 1999.""
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR

PROJETO DE LEI Nº 1.194/03 ..,... do Sr. Bispo Wan
derval - que "altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, para permitir o depósito do saldo das contas
vinculadas em fundos de pensão:'
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
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P~OJETO DE LEI Nº 1.456/03 - do Sr. Carlos Abicalil
..,... que "dispõe sobre a criação da Fundação Universi
dade Federal Autônoma dos Povos Indígenas:'
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PtROJETO DE LEI Nº 1.460/03 ..,... do Sr. Edson Duarte
- que "altera a Lei nº 10.473, de 27 de junho de 2002,
qlje institui a Universidade do Vale do São Francisco,
e~tabelecendo sua sede nas cidades de Petrolina,
Pernambuco e Juazeiro, na Bahia:'
R~LATOR:Deputado DANIEL ALMEIDA

P~OJETODE LEI Nº 1.571/03 -- do Sr. Carlos Nader
- ~ue ""Acrescenta dispositivo ao artigo 473 da Con
SQlidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to!- Lei n.º 5.452 de 1º de maio de 1943, e dá outras
prbvidências:'"
R~LATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PIflOJETO DE LEI Nº 1.836/03 - do Sr. Orlando Fan
ta~zini - que "acrescenta ao art. 429 daConsolidação
d~s Leis do Trabalho..,... CLT, aprovada pelo Decreto-lei
nºi 5.452, de 1º de maio de 1943, os parágrafos 2º ao
6º!, fixando penalidade e dá outras.providências."
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO

P80JETO DE LEI Nº 1.921/03- do Sr. Wilson San
tO$ - que "altera o § 1º do art.843 da. Consolidação
das Leis do Trabalho para facultar a substituição do
erPpregador na audiência de julgamento·apenas por
empregado."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

I

PIROJETO DE LEI Nº 2.181/03 - do Sr. Paulo Bernar-
dq - que "dispõe sobre o investimento em ações com
repursos depositados em contasvinculadas do Fundo
d~ Garantia do Tempo de Serviço (FGTS):'
Rlj:LATOR: Deputado SANDRO MABEL

I

P!ROJETO DE LEI Nº 2.185/03 - do. Sr. Almir Moura
..,... ~ue "altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Tréflbalho - CLT, fixando.critérios para a citação da parte
re~lamada no processo trabalhista:'
Rlj:LATOR: Deputado ARNALDo FARIA DE SÁ

I

PIjlOJETO DE LEI Nº 2.269/03 - do Sr. Rogério Silva
- ~ue"acrescenta § 3º ao art. 389 da Consolidação das
L~is do Trabalho para prever o pagamento de indeni
zação por descumprimento de dispositivo legar'
R~LATOR:Deputado JOVAIR ARANTES

P~OJETODE LEI Nº 2.470/03 - do Sr. Alexandre Car
dqso - que "proíbe a utilização de sistema de automa
çãb que afete de forma significativa a arrecadação da
seguridade social:',

R~LATOR: Deputado WASHINGTON LUIZ
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PROJETO DE LEI Nº 2.483/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "acrescenta parágrafo ao art. 625-E da Conso
lidação das Leis do Trabalho - CLT"
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 - do Sr. Neucimar Fra
ga - que "altera o inciso I do artigo 23 da Lei nº 8.429,
de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou
Fundacional, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nº 2.537/03 - do Sr. Durval Orlato
- que "dispõe do sobre a criação do CNCP -Cadastro
Nacional de·Compras Públicas e dá outras providên
cias."
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

PROJETO DE LEI Nº 2.540/03 - do Sr. Gilberto Nasci
mento - que "proíbe a cobrança por uso de instalações
sanitárias de uso público."
RELATORA: Deputada LÚCIA BRAGA

PROJETO DE LEI Nº 2.548/03 - TRIBUNAL SUPE
RIOR DO TRABALHO - que "cria e transforma no
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região, os cargos que menciona e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN

PROJETO DE LEI Nº 2.549/03 - TRIBUNAL SUPE
RIOR DO TRABALHO - que "dispõe sobre a criação
de um cargo em comissão e de funções comissiona
das no Quadro de Pessoal doTribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 2.550/03 - TRIBUNAL SUPE
RIOR DO TRABALHO - que "dispõe sobre a criação
de cargos efetivos e em comissão· e funções comis
sionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 2.553/03 - do Sr. Rogério Silva
~ que "dispõe sobre a jornada dos profissionais que
trabalham em terminais de vídeo."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI Nº 2.562/03 - do Sr. Asdrubal Ben
tes - que "dispõe sobre o Programa de Modernização
de Carga (Modercarga) para a compra de caminhões
a fim de renovar a frota do modal rodoviário no trans
porte de cargas."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 2.572/03 - do Sr. Jorge Pinhei
ro - que "dispõe sobre a gestão da Área de Proteção
Ambiental (APA) do Planalto Central, e da outras pro
vidências"
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI Nº 2.574/03 - do Sr. Pastor Reinal
do - que "dispõe sobre a instalação de equipamento
eliminador de ar na tubulação do sistema de abaste
cimento de água e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI Nº 2.581/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Estabelece a publicidade nas transferências de
recursos da União e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA

PROJETO DE LEI Nº 2.598/03 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dispõe sobre o atendimento ao cidadão
no serviço público federal e dá outras providências."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR

PROJETO DE LEI Nº 2.615/03 - do Sr. Bispo Rodri
gues - que "isenta do pagamento da taxa de inscrição
a todos os candidatos a concursos públicos, na esfera
federal, na Administração Direta e Indireta, Empresas
Públicas, Fundações, Autarquias e Universidades ou
Centro de Ensino Federais."

RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN

PROJETO DE LEI Nº 2.619/03 - da Sra. Almerinda
de Carvalho - que " Altera a Lei nº 5.859, de 11 de
dezembro de 1972, para assegurar a todos os traba
lhadores domésticos o direito ao benefício do seguro
desemprego."
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN

PROJETO DE LEI Nº 2.633/03 - do Sr. Ivan Ranzolin
- que ""Altera dispositivos da Lei nº. 9.472, de 16 de
Julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e funciona
mento de um órgão regulador e outros aspectos ins
titucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº
08, de 1995.''''
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nº 2.634/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "dispõe sobre a alienação de imóveis de
propriedade da União, administrados pela Câmara
dos Deputados."
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

PROJETO DE LEI Nº 2.674/03 - do Sr. Átila Lira - que
"altera o art. 1º do Decreto-Lei n.º 1.040, de 21 de outu
bro de 1969, que "dispõe sobre os Conselhos Federal
e Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus
membros, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado VICENTINHO
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PROJETO DE LEI Nº 2.675/03 - do Sr. Átila Lira - que PROJETO DE LEI Nº 2.748/03 - do Sr. Salvador Zim-
"autoriza o Poder EXecutivo a instituir a Universidade baldi - que "criação de Conselhos de Julgamento junto
Federal de Parnaíba Estado do Piauí e dá outra pro- às Agências Reguladoras:'
vidências:' RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA PROJETO DE LEI Nº 2.760/03 - do Sr. Eduardo Val-

PROJETO DE LEI Nº 2.681/03 - do Poder Executivo verde - que "estabelece normas gerais para as Agên-
- que "transforma a Faculdade de Medicina doTriângulo cias Reguladoras de Serviços Públicos e dá outras
Mineiro - FMTM emUniversidade Federal doTriângulo providências."
Mineiro ... UFTM, e dá outras providências:' RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE PROJETO DE LEI Nº 2.764/03 - do Sr. Milton Monti

PROJETO DE LEI Nº 2.693/03 - do Sr. Roberto Gou- - que "autoriza a movimentação do saldo das contas
veia e outros - que "regulamenta a negociação coletiva vinculadas ao FGTS para pagamento de prestações

habitacionais em atraso"
de trabalho no setorpúblico:'
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI Nº 2.774/03 - do Senado Federal
PROJETO DE LEI Nº 2.708/03 - do Sr. José Chaves

- que "revoga o inciso VII do art. 38 do Decreto-Lei nº
- que "dispõe sobre a criação de umaFundação Escola 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pela Lei nº
Técnica Federal na Região Agreste Meridional do Es- 9.314, de14 de novembro de 1996:'
tado de Pernambuco, no município de Garanhuns." RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
RELATOR: Deputado PEDRO CORRÊA

PROJETO DE LEI Nº 2.784/03 - do Sr. Antonio Car-
PROJETO DE LEI Nº 2.711/03 - do Sr. Vander Lou- los Mendes Thame - que "altera o art. 186 da Lei n°
bet - que "dispõe sobre o registro do certificado de 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre
conclusão decurso profissionalizante na Carteira de o regime jurídico dos servidores públicos da União,
Trabalho e Previdência Social - CTPS:' das autarquias e das fundações públicas federais, e o
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR art. 151 da Lei n° 8.213, de 24 de junho de 1991, que

PROJETO DE LEI Nº 2.718/03-do Sr. Virgílio Guima- dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
rães - que "acrescenta inciso VII ao artigo 3º da lei nº Social e dá outras providências."
9.311, de 24 de outubro de 1996:' RELATORA: DeputadaDRA. CLAIR

RELATOR: Deputado JOVAIH ARANTES PROJETO DE LEI Nº 2.789/03 - do Sr. Elimar Má-
ximo Damasceno - que "dispõe sobre a vedação da

PROJETO DE LEI Nº 2.724/03 - do Sr. Jefferson Cam-
concessão de patrocínio a éventos que impliquem em

pos - que "dispõe sobre a veiculação de mensagens atos de abuso, maus4ratos, ferimento, mutilação ou
educativas nas faturas de cobrança e na correspon- sacrifício, bem como qualquer outro tipo de sofrimen-
dência de órgãosda Administração Pública Federal e to a animais:'

de empresas concessionárias de serviços públicos:' RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
RELATORA: Deputada LÚCIA BRAGA

PROJETO DE LEI Nº 2.791/03 - do Sr. Robson Tuma
PROJETO DE LEI Nº 2.733/03 - do Sr. Luiz Carlos - que "dispõe sobre a concessão do adicional de insa-
Hauly - que "proíbe o recebimento de presente e brin- lubridade para os trabalhadores ceramistas:'
des por integrantes da Administração Pública e dá ou- RELATOR: Deputado MILTON CAROlAS

tras providências:' PROJETO DE LEI Nº 2.819/03 - do Sr. Carlos Mota
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO - que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Univer-

PROJETO DE LEI Nº 2.737/03 - do Sr. Ivan Valente sidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
e outros - que "autoriza o Poder Executivo a criar a e dá outras providências"
Universidade Federal da Região do Grande ABC, no RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

Estado de São Paulo, e dá outras providências:' PROJETO DE LEI Nº 2.820/03 - do Sr. Antonio Carlos
RELATOR: Deputado MEDEIROS Mendes Thame - que "institui a "Lei ela Transparência
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Tributária", dispondo sobre fornecimento de informa
ções relativas à arrecadação tributária federal:'
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY

PROJETO DE LEI Nº 2.822/03 - do Sr. Sandro Mabel
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Con
solidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a
boa-fé nas relações de trabalho."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nº 2.825/03 - do Sr. Sandro Mabel
- que "acrescenta os arts. 77-A e 86-A à Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984, que "Institui a Lei de Execução
Penal", e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nº 2.836/03 - do Sr. Eduardo Paes
- que "dispõe sobre a profissão de Instrutor de Forma
ção de Condutores de Veículos Automotores."

RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN

PROJETO DE LEI Nº 2.877/04 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "acrescenta parágrafo único ao art.
790-B da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
a fim de dispor sobre o pagamento de honorários pe
riciais caso a parte sucumbente seja beneficiária de
Justiça Gratuita;'
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI Nº 2.882/04 - da Sra. Iriny Lopes
- que "altera a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993,
para incluir a categoria de amarradores e atracadores
de navios entre os trabalhadores portuários."

RELATOR: Deputado WASHINGTON LUIZ

PROJETO DE LEI Nº 2.884/04 - do Sr. Eduardo Paes
- que "acrescenta parágrafos ao art. 3º da Lei nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999."
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI Nº 2.893/04 - do Sr. Carlos Nader
- que ''''Dispõe sobre a obrigatoriedade de manuten
ção de registros atualizados, na Internet, sobre o an
damento das licitações na esfera federal ;'"
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

PROJETO DE LEI Nº 2.913/04 - do Sr. Neucimar Fraga
- que "dispõe sobre a criação de Universidade Federal
na Região Norte do Estado do Espírito Santo, no Mu
nicípio de São Mateus e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nº 777/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "institui as normas gerais do regime prividenci
ário dos militares do Distrito Federal, dos Estados e
Territórios e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 49/03 - do Sr. Alceu Collares
- que "acrescenta parágrafo único ao art 7º da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, obrigando as conces
sionárias de serviço público a prestarem atendimento
não automatizado gratuito aos usuários:'
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR

PROJETO DE LEI Nº 766/03 - do Sr. Pauderney Avelino
- que "revoga o artigo 32 da Lei n.º 10.522, de 19 de
julho de 2002, que "dispõe sobre o Cadastro Informa
tivo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 -do Sr. Neucimar Fraga
- que "fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória
do Tribunal de Contas da União realizadas em obras e
edificações e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

\I - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS

DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

LOCAL: Plenário 13 do Anexo II
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Discussão e Votação da Metodologia a ser adotada
para a Conferência Nacional da Juventude.

RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 101-A, DE 2003,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO

A REELEiÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS
DIRETORAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

E DO SENADO FEDERAL).

AVISO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-04
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Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 101/03
- do Sr.. Benedito de Lira - que "dá nova redação ao
§ 4º do art. 57 da Constituição Federal." (Apensado:
PEC 126/2003)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 115-A, DE 1995,

DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA
O PARÁGRAFO 4º DO ART. 225

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INCLUINDO
O CERRADO NA RELAÇÃO DOS BIOMAS

CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAl:'.

AVISO

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SeSSÕES)

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 7-4-04

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, §3º)

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 115/95
- do Sr. GERVASIO OLIVEIRA - que "modifica o pa
rágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, in
cluindo o Cerrado na reJaçãodos biomas considerados
patrimônio nacional:' (Apensados: PEC 60/1999, PEC
131/1999, PEC 150/1995 (Apensados: PEC 131/2003
e PEC 100/2003) e PEC 188/2003)
RELATORA: Deputada NEYDE APARECIDA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 227-A, DE 2004,

QUE, 195 E 201 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
PARA DISPOR SOBRE A PREVIDÊNCIA SOCIAL,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
( PEC PARALELA - ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003 - REFORMA
DA PREVIDÊNCIA).

LOCAL: Plenário 6 do anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Apresentação e discussão do parecer do relator, depu~
tado José Pimentel.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONS
TITUiÇÃO Nº 228-A, DE 2004, QUE "ALTERA O

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

LOCAL: Plenário 12do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

Elaboração da redação para o segulldo turno de dis
cussão da Proposta de Emenda à Constituição nº
228-B/04.

RELATOR: Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003,
QUE "DISPÕE SOBRE O eSTATUTO DA MULHER

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS

ÚLTIMA SESSÃO: 30-3-04

* prazo prorrogado por 5 sessões de ofício pelo Pre
sidente.

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 1.399/03 - do Sr. Renato Co
zzolino - que "dispõe sobre o Estatuto da Mulher e dá
outras providências."

RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

111 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES

EM 24-3-2004:

Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 115-A,
de 1995, do Sr. Gervásio Oliveira, que "modifica o
parágrafo 42 do art. 225 da Constituição Federal,
incluindo o Cerrado na relação dos biomas consi
derados Patrimônio Nacional".:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº
115/1995

(Encerra-se a sessão à 20 horas e 3
minutos.)
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COMISSÃO

PARECER

PROJETO DE LEI Nº 1.231-A, DE 2003
(Do Sr. Sandes Júnior)

Dispõe sobre o peso da mochila e si
milares a ser transportado pelo estudante;
tendo parecer da Comissão de Educação
e Cultura pela rejeição (relator: Deputado
Severiano Alves}.

Despacho: As Comissões de Educação
e Cultura e de Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva pelas Comissões - Art.
2411

Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura

PARECER VENCEDOR

Na reunião ordinária, do dia 29 de outubro de
2003, foi rejeitado o parecer da Relatora Deputada
Marinha Raupp, pela aprovação do PL nº 1.231/03, de
autoria do Deputado Sandes Júnior que dispõe sobre
o peso da mochila e similares a ser transportado pelo
estudante.

Somos de opinião de que o peso da mochila es
colar é um problema de educação familiar, de educa
ção doméstica. Os pais devem zelar pelos seus filhos
acompanhando a vida escolar, desde o aprendizado
na escola, como as dificuldades nos novos conceitos,
a ampliação das informações, as vivências explorató
rias como o "ir e vir" e o material escolar.

Os pais devem adequar o peso e o tamanho da
mochila às condições físicas de seus filhos.

Não é função desta Comissão determinar o peso,
ou a quantidade de livros que cada aluno vai trans
portar, assim votamos pela rejeição do PL nº 1.231,
de 2003.

Sala da Comissão,de de 2003. - Deputado Se
veriano Alves, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
1.231/2003, nos termos do Parecer Vencedor do Re
lator, Deputado Severiano Alves. O parecer da Depu
tada Marinha Raupp, vencido, passou a constituir voto
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Professora Raquel Teixeira e Lobbe Neto - Vice

Presidentes, Alice Portugal, Átila Lira, Eduardo Sea
bra, Fátima Bezerra, Gilmar Machado, Ivan Valente,
Marinha Raupp, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Rogério
Teófilo, Severiano Alves, Carlos Nader, Dr. Francisco
Gonçalves, Eduardo Barbosa, Janete Capiberibe, Luiz

Bittencourt, Milton Monti, Murilo Zauith, Rafael Guerra,
Selma Schons e Suely Campos.

Sala da Comissão, 29 de outubro de 2003. 
Deputado Lobbe Neto, Vice-Presidente no exercício
da Presidência.

VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 1231, de 2003, de autoria do
nobre Deputado Sandes Júnior, dispõe sobre o peso
máximo de mochilas e objetos semelhantes a ser trans
portado por estudantes.

A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à apre
ciação conclusiva pela Comissões (Art. 24, 11, RICD).
Na Comissão de Educação e Cultura (CEC) a propo
sição em apreço é agora apreciada sob o ângulo do
mérito educacional e cultural. No prazo regimental, não
foram apresentadas emendas.

11- Voto

É louvável a iniciativa legislativa do nobre colega,
Deputado Sandes Júnior.

É plenamente sabido, tanto por pais como por
educadores e demais profissionais ligados à prática
pedagógica, como professores de educação física e
médicos escolares, que crianças e adolescentes exa
geram no peso que transportam diariamente em mo
chilas e objetos semelhantes. Com freqüência, esse
exagero não se deve ao estudante mas à própria es
cola, ao demandar o transporte diário de materiais di
dáticos excessivos quanto ao peso, como dicionários
e instrumentos diversos.

A Sociedade Brasileira de Ortopedia, como bem
lembra o ilustre autor da proposta em apreço, esti
ma que 60 a 70% dos problemas de coluna vertebral
na idade adulta são causados pelo excesso de peso
transportado ou por esforços repetitivos executados
na infância e na adolescência.

Portanto, deve ser prontamente reconhecido o
mérito educacional da iniciativa legislativa em epígra
fe, que pretende limitar em 10% do peso corporal do
indivíduo a carga a ser transportada em mochilas e
objetos semelhantes por estudantes em geral. Acres
cente-se que esse valor deriva de estudos científicos
sobre o assunto, o que garante introduzir na prática
pedagógica brasileira um importante fator de preven
ção de problemas ortopédicos na idade adulta dos
hoje estudantes.

Voto, assim, pela aprovação do Projeto de Lei n°
1231, de 2003, do nobre Deputado Sandes Júnior.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputada
Marinha Raupp.

SEÇÃO 11
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Roraima
Alceste Almeida - PMDB
Almir Sá - PL
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Maria Helena - PPS
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Suely Campos - PP

Amapá
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Davi Alcolumbre - PDT
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Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
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Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo - PT
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Professor Irapuan Teixeira - pp
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascíone - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Wanderval Santos - PL
Zarattini - PT
Zulaiê Cobra - PSOB

Mato Grosso
Carlos Abícalil - PT
Celcíta Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PP
Rícarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveíra - PSDB
Welínton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB



Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandro Mabel - PL
Sergio Caiado - PP
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Bifti - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PMDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PP
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha • PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odilio Balbinotli - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMDB

Santa Catarina
AdelorVieíra - 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
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Callares - 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
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
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 Mattos - PDT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSDB



PCdoB
(Deputado do PP ocupa a (Deputado do Bloco PFL, PRONA

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Leonardo Vilela (PP)
1°Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT

PMDB

1 vaga

ocupa a vaga)

Coronel Alves
Luciano Castro

Eliseu Moura
Suely Campos

João Castelo
Zenaldo Coutinho

Hamilton Casara

Or. Rodolfo Pereira

Vanessa Grazziotin

Mauro Lopes
3 vagas

Josias Gomes
Paulo Rocha

Terezinha Fernandes
Zé Geraldo

Ricarte de Freitas
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

Lupércio Ramos
Maria Helena - vaga do PTB

PT

PP

PTB

PSC

PSDB

PMDB

Bloco PL, PSL

Bloco PF\., PRONA
Elimar Máximo Damasceno

Nice Lobão
1 vaga

Francisco Garcia
Zé Lima

Perpétua Almeida
PSC

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira
Henrique Afonso
Nilson Mourão

Davi Alcolumbre
PCdoB

Janete Capiberibe
PSB

PDT

Enéas
José Carlos Araújo
1 vaga

Helenildo Ribeiro
1 vaga

Carlos Souza
Miguel de Souza

PPS
Agnaldo Muniz -vaga do PMDB
Júnior Betão

Ann Pontes
Asdrubal Bentes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Luiz Dantas

1 vaga

vaga)

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Zequinha Marinho· vaga do
PMDB

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL, E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Júnior Betão (PPS)
1° Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
2° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
3° Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Márcio Coutinho Vargas
Local: Anexo 11 - Sala T- 59
Telefones: 216-6431
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMOB)
2° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente: Or. Hélio (POT)
Titulares Suplentes

Múcio Sá

Júnior Betão

Pompeo de Mattos

Heleno Silva
Mário Assad Júnior
Welinton Fagundes

Darcísio Perondi

Pedro Chaves

3 vagas

Guilherme Menezes
Odair

Orlando Desconsi
Paulo Pimenta
Rubens Otoni

Vignatti

Alberto Fraga
Joaquim Francisco

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Roberto Balestra

Romel Anizio

Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro

João Carlos Bacelar - vaga do PC
doB

(Deputadlo do PP ocupa a vaga)

1 vaga

Luis Carlos Heinze

PP

Bosco Costa

Julio Semeghini

2 vagas

PTB

PDT

PPS

PSB

Benedito de Lira
~rico Ribeiro - vaga do Bloco PFL,

PRONA

PSDB

Bloco PL, PSL

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes
Thame
Júlio Redecker
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Fábio Souto
Kátia Abreu

Ronaldo Caiado

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA

Augusto Nardes

Cleonâncio Fonseca

Dilceu Sperafico • vaga do
PSDB
Francisco Turra - vaga do
PCdoB
Leonardo Vilela
Nélio Dias
Zonta • vaga do Bloco PFL,
PRONA

Adão Pretto
Anselmo
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Zé Geraldo

Airton Roveda - vaga do
PTB
Confúcio Moura
Moacir Micheletto - vaga do
PSC
Odílio Balbinotti
Si las Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Cezar Silvestri

Almir Sá
Anderson Adauto
Roberto Pessoa

Carlos Dunga
José Carlos Elias
Rommel Feijó
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Luciano Leitoa

Dr. Rodolfo Pereira



Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6451 A 6453
FAX: 216-6465

Bloco PFL, PRONA

PTB

PSDB

Coriolano Sales

Asdrubal Bentes
Cezar Schirmer
Sandra Rosado

5 vagas

Luiz Couto
Nelson Pellegrino
Washington Luiz

1 vaga

Agnaldo Muniz
Colbert Martins

Almeida de Jesus
Jaime Martins

João Leão
Neucimar Fraga

Raimundo Santos

Antonio Carlos Pannunzio
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Léo Alcântara

Wilson Santos

Jair Bolsonaro
Jovair Arantes

Luiz Antonio Flêury
Neuton Lima

Roberto Jefferson

Enéas
Laura Carneira

Marcos Abramo
Mendonça Prado

Morani Torgan • vaga do PP
Onyx Lorenzoni

Robson Tuma - vaga do PC do B
Rodrigo Maia

Ronaldo Caiado - vaga do PSB
PP

PTB

Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca

Ivan Ranzolin
(Deputado do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB

PMDB
Eliseu Padilha
Jefferson Campos
José Divino
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Takayama

Bloco PL, PSL

PPS
Dimas Ramalho
Roberto Freire

Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas
(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

Carlos Mota
Carlos Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão
João Paulo Gomes da Silva

Antonio Cruz
Edna Macedo
Paes Landim
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
João Almeida
Juíza Denise Frossard
Jutahy Junior
Vicente Arruda - vaga do
PT
Zenaldo Coutinho

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães
Neto
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

Darci Coelho
Ibrahim Abi"ackel
IIdeu Araujo

Reginaldo Germano

Ricardo Fiuza
Wagner Lago

1 vaga

1 vaga

Alice Portugal

Raul Jungmann

Renato Casagrande

Angela Guadagnin
Fernando Ferro
Mauro Passos
Paulo Delgado

Zarattini
1 vaga

Antonio Joaquim
Augusto Nardes

Reginaldo Germano

1 vaga

Antonio Cruz
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi

Edson Ezequiel
Olavo Calheiros

Pastor Pedro Ribeiro
Vieira Reis
Zé Gerardo

Alberto Goldman
Carlos Alberto Leréia

Nilson Pinto

Carlos Nader
José Carlos Araujo

José Carlos Machado
Julio Cesar

Almir Moura
João Mendes de Jesus

Mauricio Rabelo

PDT

PPS

PSC

PSB

PCdoB
Dr. Hélio

Ariosto Holanda
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues

PP

Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista· vaga do PP
José Mendonça Bezerra
José Rocha

Bloco PL, PSL

Jamil Murad

Nelson Proença

Costa Ferreira

PT
Jorge Bittar
Lindberg Farias
Mariângela Duarte
Nazareno Fonteles
Walter Pinheiro
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira· vaga do PTB
Anibal Gomes· vaga do PP
Eduardo Cunha
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Jader Barbalho
Wilson Santiago

Ricardo Barros
Vanderlei Assis
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Iris Simões
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Jurandir Boia - vaga do PT
Luiza Erundina

Mário Assad Junior
Paulo Marinho
Pedro Irujo • vaga do PTB
Raimundo Santos

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Mauricio Rands (PT)
10 Vice-Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PSB

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Mauricio Rands
Odair

PT
Ora. Clair

Iara Bernardi
Ivan Valente
João Alfredo

José Pimentel
Lindberg Farias

Alexandre Cardoso

Gonzaga Patriota

Alceu Collares

Sérgio Miranda

Pastor Amarildo

Marcelo Ortiz

Isaías Silvestre
(Deputado do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PDT

Severiano Alves
PCdoB

(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSC
1 vaga

PV
Sarney Filho

~~~--~~- _..



Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
Titulares Suplentes

PT

1 vaga

Giacobo
Ricardo Rique

Nelson Proença

Delfim Netto
Nélio Dias

Veda Crusius

Armando Monteiro
Dr. Francisco Gonçalves- vaga do

Bloco PFL, PRONA
Enio Tatico

PTB

PPS

PSB

Carlos Melles
Jairo Carneiro

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PP

PSDB
Bisrnarck Maia - vaga do PV

Júlio Redecker

PV

(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Múcio Sá

Nelson Marquezelli
(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

Lupércio Ramos

Almeida de Jesus
Reinaldo Betão

(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 216-6603 A 6605
FAX: 216-6610

Gonzaga Mota
Léo Alcântara - vaga do
PV
Ronaldo Dimas - vaga
doPTB
Vittorio Medioli

Carlos Eduardo Cadoca
Edson Ezequiel

Dr. Benedito Dias
Sergio Caiado

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Osório Adriano

Silas Brasileiro
2 vagas

Walter Pinheiro

Antonio Nogueira
Luiz Bassuma

Rubinelli

Alexandre Santos
Ricardo Fiuza

Manoel Salviano
Professora Raquel Teixeira

PP

PTB

PSDB

Celso Russomanno
Julio Lopes

Paulo Kobayashi
Sebastião Madeira

Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara
Paulo Bernardo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PMDB
Leandro Vilela· vaga do PPS
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pastor Pedro Ribeiro· vaga do PV
Paulo Lima
Wladimir Costa· vaga do PT

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo Ney Lopes
Robério Nunes 1 vaga

Paulo Kobayashi
Sebastião Madeira

Jader Barbalho
3 vagas

Zé Lima
(Deputado do PTB

ocupa a vaga)

Francisco Rodrigues
2 vagas

Carlito Merss
Devanir Ribeiro

Ivo José
Maria do Carmo Lara

Eliseu Moura

1 vaga

PTB

PMDB

PSDB

PT

Walter Feldman
Wilson Santos

Cezar Schirmer
Leonardo Pícciani
Mauro Benevides
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

Ary Vanazzi
Fátima Bezerra
Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro

Claudio Cajado
Luiz Carreira
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PP

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Silas Câmara (PTB)
1°Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2° Vice-Presidente: Walter Feldman (PSDB)
3° Vice-Presidente: Cezar Schirmer (PMDB)
Titulares Suplentes

Alex Canziani
Ricardo Izar

Deley

Dimas Ramalho

Givaldo Carimbão

PT

Maurício Rabelo
Sandro Mabel

PSB

PV
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PTB

Jorge Gomes

Jonival Lucas Junior
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Amauri Robledo Gasques

Wellington Roberto
PPS

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): -
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCiO

Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
1°Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
2° Vice-Presidente: Almeida de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

Durval Orlato
Jorge Boeira
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Bernardo Ariston
PMDB

Luiz Eduardo Greenhalgh
Paulo Bemardo

Vicentinho
Zico Bronzeado

3 vagas

Jackson Barreto
José Chaves· vaga do PMDB
Pedro Fernandes - vaga do Bloco
PFL,PRONA
Ricardo Izar· vaga do Bloco PL,
PSL

José Carlos Elias
Pastor Frankembergen

Tatico - vaga do PP



Silas Câmara
Bloco PL, PSL

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PPS
Maria Helena

PSB
Dr. Evilásio

Anderson Adauto
Chico da Princesa

B.Sá

Barbosa Neto

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1°Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
2° Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/6554
FAX 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1°Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT

PMDB

Bloco PFL, PRONA
(Deputado do PDT ocupa a

vaga)
1 vaga

Domiciano Cabral

Eduardo Barbosa

Rafael Guerra

Márcio Reinaldo Moreira
Vanderlei Assis

Wagner Lago

Antônio Carlos Biffi
Colombo

Fátima Bezerra
Henrique Afonso

Paulo Rubem Santiago
Selma Schons • vaga do

PMDB

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

3 vagas

PP

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Clóvis Fecury
Murilo Zauith

PMDB

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Iara Bernardi
Ivan Valente
Maria do Rosário· vaga do PSB

Neyde Aparecida

Gastão Vieira - vaga do PTB

João Matos
José Ivo Sartori
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi

Celcita Pinheiro

César Bandeira
Osvaldo Coelho

PSDB

Professor Irapuan Teixeira
Suely Campos
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Átila Lira
Bonifácio de Andrada· vaga do
PP
Lobbe Neto
Nilson Pinto· vaga do Bloco PL,
PSL
Professora Raquel Teixeira

1 vaga

Perpétua Almeida

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

2 vagas

Adão PreUo
Carlos Abicalil
Chico Alencar

Luiz Alberto
Maria do Rosário - vaga do

PMDB

PCdoB

PDT
1 vaga

Inácio Arruda

Iriny Lopes
Luci Choinacki
Luiz Couto
Orlando Fantazzini

Jairo Carneiro

Zelinda Novaes

Fernando Diniz

Maria Lucia
1 vaga

PP PTB

PSDB

Bloco PL, PSL

Pedro Henry
1 vaga

Thelma. de Oliveira
(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Joaquirn Francisco
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PTB

José Linhares
Nilton Baiano

João Almeida
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Marcus Vicente

Pastor Reinaldo

Eduardo Seabra
Kelly Moraes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Milton Monti
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PPS
Rogério Teófilo

Elaine Costa
Rommel Feijó

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Hurnberto Michiles

Pedro Irujo

Athos Avelino
Bloco PL, PSL

(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PPS

Paulo Gouvêa

PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT
Severiano Alves

Luciano Leitoa

Promotor Afonso Gil

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX 216-6580

Edson Duarte· vaga do PSDB

PSC
Costa Ferreira· vaga do PTB

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
1°Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
2° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
3° Vice-Presidente: Carlos Willian (PSC)
Titulares Suplentes

Sérgio Miranda
PCdoB

Alice Portugal
Lavoisier Maia

Cláudio Magrão

Enio Bacci • vaga do Bloco
PFL, PRONA

PSB

PV

Geraldo Thadeu

Pastor Francisco Olímpio

Leonardo Mattos - vaga do
PSDB

PDT
Mário Heringer· vaga do Bloco
PL, PSL
Promotor Afonso Gil· vaga do
PTB



Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado

Rodrigo Maia
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PP

PTB
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

1 vaga

PT
Carmo Merss
José Pimentel
Paulo Rubem Santiago
Vignatti
Virgílio Guimarães

PMDB
Marcelino Fraga· vaga do PTB
Max Rosenmann
Nelson Bornier
Paulo Afonso
Pedro Novais

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Júlio Cesar
Mussa Demes • vaga do Bloco PL,
PSL
Onyx Lorenzoni • vaga do PC do B
Pauderney Avelino • vaga do PSB
Roberto Brant· vaga do PTB

PP
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles
Márcio Reinaldo Moreira· vaga do
PDT

PSDB
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

PTB

Henrique Fontana
Jorge Bittar

Jorge Boeira
José Mentor

Wasny de Roure

4 vagas

Luiz Carreira
Osório Adriano

2 vagas

Feu Rosa
Francisco Turra

Zonta

Anivaldo Vale
Ronaldo Dimas

1 vaga

André Luiz
João Correia· vaga do
Bloco PL, PSL
João Magalhães
José Priante

Carlos Nader
Paulo Bauer
1 vaga

Alexandre Santos
Ronivon Santiago
Simão Sessim • vaga do PV

Alberto Goldman
Manoel Salviano

Elaine Costa
Sandro Matos

Almir Moura
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

Barbosa Neto

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Mauro Benevides

2 vagas

Dr. Heleno
Ibrahim Abi-ackel

José Janene • vaga do PV
Pedro Corrêa· vaga do PTB

PSDB
Luiz Carlos Hauly

Walter Feldman

Carlos Rodrigues

João Caldas

PPS

Rogério Teófilo

PSB

PV

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: José Priante (PMOB)
1° Vice-Presidente: André Luiz (PMOB)
2° Vice-Presidente: João Magno (PT)
3° Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
Titulares Suplentes

PPS

PSC
CarlosWillian

Eduardo Gomes
Vicente Arruda

Luiz Dantas
1 vaga

Dilceu Sperafico
Enivaldo Ribeiro

PTB

PSC
Cabo Júlio· vaga do PTB

Renato Cozzolino • vaga do Bloco
PFL,PRONA

PSDB

PT

3 vagas

Orlando Fantazzini
Tarcisio Zimmermann

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
PMDB

Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho

(Deputado do PCdoB ocupa a vaga)
PP

Enio Bacci • vaga do PPS

Nilton Baiano
1 vaga

André de Paula
Mendonça Prado

Colombo
Lúcia Braga
1 vaga

Marcondes Gadelha
Roberto Jefferson

Almerinda de Carvalho
Moraes Souza
1 vaga

Serafim Venzon
1 vaga

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: André de Paula (PFL)
1° Vice-Presidente: Mendonça Prado (PFL)
2° Vice-Presidente: Colombo (PT)
3° Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes1 vaga

1 vaga

1 vaga

Átila Lins

Almir Sá
José Santana de

Vasconcellos

Beto Albuquerque

Luiz Sérgio
Professor Luizinho

Roberto Gouveia
Virgílio Guimarães

Jonival Lucas Junior
José Militão

Sandro Matos

PT

PMDB

PSB
(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdoB
(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

João Leão
(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Armando·Monteiro
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Júlio Delgado

Eduardo Valverde
João Magno
Wasny de Roure
1 vaga



Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692/6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
1°Vice-Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
2° Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
3° Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
Titulares Suplentes

PT

PMDB

PSC

João Matos
Josias Quintal

2 vagas

Eduardo Valverde
Hélio Esteves
Luciano Zica

Vander Loubet

César Bandeira
Luiz Carlos Santos

Robério Nunes

PT

PMDB

PP

Fernando Ferro
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

Marcelio Siqueira
Moreira Franco
Rose de Freitas
(Deputado do PP ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216·6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: João Pizzolatti (PP)
1° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Valdenor Guedes - vaga do
Bloco PFL, PRONA

Anselmo
Assis Miguel do Couto

Iriny Lopes
Nazareno Fonteles

Inaldo Leitão
Marcos de Jesus

PSB
2 vagas

S.PART.

Luiza Erundina - vaga do PT
PCdoB

Daniel Almeida· vaga do Bloco PFL,
PRONA

Heleno Silva
Jaime Martins

2 vagas

César Medeiros
Ivo José - vaga do PTB
João Alfredo
Leonardo Monteiro
Luciano Zica
Luiz Alberto - vaga do PTB

Nelson Meurer
Ricardo Barros

Simão Sessim • vaga do PTB

Dr. Heleno
João Pizzolatti
José Janene • vaga do PMDB
Vadão Gomes· vaga do PPS

PSDB

José Divino
2 vagas

Bloco PFL, PRONA

Sandra Rosado
Teté Bezerra
(Deputado do PV ocupa a
vaga)

PSDB

PTB

Bloco PL, PSL

Bloco PL, PSL

1 vaga

1 vaga

Jurandir Boia

Aracely de Paula
Miguel de Souza

Leõnidas Cristino

Antonio Cambraia
Lobbe Neto

Edna Macedo
(Deputado do PP ocupa a

vaga)

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó - vaga do PSB

PTB
Marcus Vicente - vaga do PDT

Osmânio Pereira

Salvador Zimbaldi

João Caldas
José Santana de Vasconcellos

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PSB
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDr

PSC
Valdenor Guedes

Paes Landim

1 vaga

Gervásio Silva

Luiz Carreira

Lincoln Porteia
Wanderval Santos

Sergio Caiado
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Affonso Camargo

Antonio Carlos Mendes Thame

PP
Antonio Joaquim

Roberto Balestra

Itamar Serpa
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Oliveira Filho
Welinton Fagundes

José Carlos Aleluia
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

1 vaga

(Deputado do PT ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

PPS

S.PART.
Fernando Gabeira 1 vaga

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711/6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Carlos Melies (PFL)
1°Vice-Presidente: Maninha (PT)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: André Zacharow (PP)
Titulares Suplentes

B.Sá
PSB

Givaldo Carimbão - vaga do
PSDB
Paulo Baltazar
Renato Casagrande - vaga do
Bloco PFL, PRONA

PDT
1 vaga

PV
Edson Duarte - vaga do PMDB
Sarney Filho

1 vaga

Janete Capiberibe

Davi Alcolumbre

Jovino Cãndido - vaga do PP
Marcelo Ortiz

Maninha
pr

João Magno



S.PART.
Fernando Gabeira • vaga do

PTB

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela - vaga do PMDB João Paulo Gomes da Silva

(Deputado do Bloco PFL,
Marcos de Jesus PRONA ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

PTB

PMDB

3 vagas

2 vagas

Roberto Freire

Luciana Genro

Carlos Souza
Edmar Moreira

Darci Coelho

Francisco Appio

Dr. Rosinha
Durval Orlato

Luci Choinacki
Maninha

Teima de Souza

Vicente Cascione
1 vaga

Juíza Denise Frossard
Zulaiê Cobra

Almerinda de Carvalho
Teté Bezerra

2 vagas

PT

PMDB

Bloco PL, PSL

S.PART.

PTB

PPS

Coronel Alves
Wanderval Santos

Benjamin Maranhão
Darcisio Perondi
Hermes Parcianello - vaga
doPSC
Jorge Alberto
Saraiva Felipe

Raul Jungmann

Carlos Sampaio
João Campos

PDT
Pompeo de Mattos· vaga do PP

PSC
Cabo Júlio - vaga do PMDB

Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Roberto Gouveia
selma Schons

Alberto Fraga
Ronaldo Vasconcellos

PP
(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)
(Deputado do PDT ocupa a vaga)

PSDB

Babá

Gilbérto Nascimento
Josias Quintal
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

BlocoPFL, PRONA
Laura Carneiro - vaga do PP
Moroni Torgan
1 vaga

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 I 6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)
2° Vice-Presidente: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
3° Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
Titulares Suplentes

Moreira Franco
3 vagas

Manato

Geraldo Resende

Leonardo Monteiro
Nilson Mourão

Sigmaringa Seixas

Alexandre Cardoso

Francisco Dornelles
Professor Irapuan Teixeira

Ronivon Santiago

João Carlos Bacelar

Murilo Zauith

Robélio Nunes· vaga do
Bloco PL, PSL

Roberto Brant· vaga do PTB
Ronaldo Caiado

Jackson Barreto
(Deputado S,PART. ocupa a

vaga)
(Deputado do Bloco PFL,

PRONA ocupa a vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
Antonio Carlos Mendes Thame

Vitlorio Medioli

PDT

PP
André Zacharow
Feu Rosa
Ivan Ranzolin

PSDB

PPS

Carlos Mellas
Francisco Rodrigues - vaga do
Bloco PL, PSL

José Thomaz Nonõ

1 vaga

Bloco PFL, PRONA

Amon Bezerra

Jair Bolsonaro

Pastor Frankembergen

Átila Lins
João Herrmann Neto - vaga do
PDT

PSB
(Deputado dlo PCdoB ocupa a
vaga)

Edison Andrino
Fernando Lopes
Vieira Reis
(Deputado do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

Antonio Carlos Pannunzio
João Castelo
Zulaiê Cobra

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PCdoB
Renildo Calheiros - vaga do
PSB

Paulo Delgado
Zarattini
Zico Bronzeado

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 I 6738 I 6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Wanderval Santos (PL)
1° Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2° Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes Serafim Venzon

Thelma de Oliveira
Walter Feldman

André lacharow

Dr. Benedito Dias

Arnon Bezerra· vaga do PP
Kelly Moraes

PP

PTB

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Bloco PFL, PRONA
José Mendonça Bezerra

José Rocha
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

1 vaga

Dr. Pinotli
Elimar Máximo Damasceno
Milton Barbosa
Nice Lobão

Eduardo Barbosa
Eduardo Paes
Rafael Guerra

José Unhares
(Deputado do PPS ocupa li!
vaga)
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves

Antonio Carlos Biscaia
Maurício Rands

Reginaldo Lopes

PT

PMDB

Nelson Pellegrino
Paulo Pimenta
Vander Loubet



Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787/6781 A 6786
FAX: 216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Tarcisio Zimmennann (PT)
10 Vice-Presidente: Dra. Clair (PT)
20 Vice-Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
30Vice-Presidente: Luciano Castro (PL)
Titulares Suplentes

PDT
Alceu Collares

PSB
Dr. Evilásio • vaga do Bloco PFL,

PRONA
Jorge Gomes

1 vaga

César Medeiros

João Grandão

Leonardo Mattos

Reinaldo Betão
Roberto Pessoa

Dr. Ribamar Alves

Jefferson Campos

João Matos

Mariângela Duarte

João Hernnann Neto

Philemon Rodrigues

Ronaldo Vasconcellos

Carlos Alberto Leréia

Jutahy Junior

IIdeu Araujo

Julio Lopes

Eduardo Sciarra
(Deputado do PCdoB ocupa a

vaga)

PV

PP

PTB

PSDB

Jovino Cândido

PT

PMDB

Bloco PFL, PRONA
Cleuber Carneiro

Marcelo Guimarães Filho

PSB
Colbert Martins

JOão Mendes de Jesus
João Tota

Hamilton Casara

PPS

Bismarck Maia
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Alex Canziani • vaga do PT
Enio Tatico • vaga do
PSDB
José Militão
Josué Bengtson • vaga do
PT
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas· vaga do
PMDB
Tatico • vaga do PMDB

Bloco PL, PSL

Gilmar Machado
Orlando Desconsi • vaga do
PP
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Alceste Almeida
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Vanessa Grazziotin • vaga do Bloco
PFL, PRONA

PV

PCdoB
Renildo Calheiros· vaga do Bloco

PFL, PRONA

(Deputado do PV ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Deley • vaga do PP

Secretário(a): Flávio José Barbosa de Alencastro
Local: Anexo 11, Ala A, Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831/6832/6833

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 216-6805/6806/6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: José Mililão (PTB)
10 Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
20Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
30Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Titulares Suplentes

1 vaga

3 vagas

3 vagas

Carlos Mota
Medeiros

Jamil Murad

Geraldo Thadeu

Paulo Marinho
Sandro Mabel

Inácio Arruda

Ariosto Holanda

Carlos Sampaio

Narcio Rodrigues

Mário Negromonte
Vadão Gomes

(Deputado do PTB
ocupa a vaga)

Marcondes Gadelha
Osmânio Pereira

Carlos Santana
José Eduardo Cardozo

Lúcia Braga
Neyde Aparecida

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Homero Barreto· vaga
doPPS

Pastor Francisco Olímpio

PSDB

PCdoB

PSB

Homero Barreto

Cláudio Magrão

PPS

Derval de Paiva
Marcelo Castro
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA

PSC

Isaías Silvestre

Bloco PL, PSL
Amauri Robledo Gasques
Neucimar Fraga

Dr. Ribamar Alves

Lavoisier Maia· vaga do PP

PCdoB

Athos Avelino
Geraldo Resende· vaga do
PP

Érico Ribeiro
Pedro Corrêa

Jandira Feghali

Manato

Luciano Castro
Medeiros
Ricardo Rique • vaga do PSDB

PPS

Daniel Almeida

Clóvis Fecury
Rodrigo Maia
(Deputado do PC do B ocupa a vaga)

PP

PT

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Dra. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho
Washington Luiz ·vaga do PSDB

PMDB

Carlos Alberto Leréia
(Deputado do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

• PTB
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias • vaga do PMDB

Bloco PL, PSL



COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Wellington Roberto (PL)
10 Vice-Presidente: Giacobo (PL)
20 Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
30 Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
Titulares Suplentes

Francisco Dornelles
Leodegar Tiscoski

Vadão Gomes

Aloysio Nunes Ferreira
Luiz Carlos Hauly

Nilson Pinto
1 vaga

Manato

Humberto Michiles
Paulo Marinho

AryVanazzi
Ora. Clair

Henrique Fontana
Ivan Valente

Luci Choinacki
Paulo Pimenta

Geraldo Resende

Janete Capiberibe
Renato Casagrande

Bernardo Ariston
Moacir Michelello

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra

Paes Landim -vaga do PFL

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
3 vagas

PPS

PDT

PCdoB

Nelson Proença

Severiano Alves

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

PL
Neucimar Fraga
Welinton Fagundes

Jackson Barreto
Roberto Jefferson

PTB

PSB

Fábio Souto

José Thomaz Nonõ

Marcos Abramo
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

PMDB
Cezar Schirmer
Edson Ezequiel
Max Rosenmann
Si/as Brasileiro

PSDB

Feu Rosa
Francisco Garcia
Francisco Turra
Vanderlei Assis· vaga do
PRONA

Alberto Goldman
Antonio Carlos Mendes Thame
Antonio Carlos Pannunzio
Veda Crusius

PP

PFL

José Pimentel
Lindberg Farias
Maninha
Paulo Delgado
Rubens Otoni
Tarcisio Zimmermann

Nicias Ribeiro
Paulo Feijá

Francisco Garcia
Leodegar Tiscoski

Cleuber Cameiro

Eliseu Resende

(Deputado do Bloco PL,
PSL ocupa a vaga)

Carlos Dunga
lris Simões

Pedro Fernandes· vaga do
PT

Derval de Paiva
Marcello Siqueira

Marcelo Castro
1 vaga

AryVanazzi
Gilmar Machado

Zezéu Ribeiro
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

PT

PMDB

Bloco PFL, PRONA

PPS

Neuton Lima
Philemon Rodrigues

Romeu Queiroz - vaga do PSC

Bloco PL, PSL
Aracely de Paula - vaga do Bloco João Tota • vaga do Bloco
PFL, PRONA PFL, PRONA
Chico da Princesa -vaga do PDT Milton Monti
Giacobo Oliveira Filho
Humberto Michiles • vaga do
Bloco PFL, IPRONA
Wellington Roberto

Francisco Appio
Mário Negromonte

Affonso Camargo
Domiciano Cabral

PSDB

PTB

PP

Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Pedro Chaves
Tadeu Filippelli

Carlos Santana
Devanir Ribeiro
Hélio Esteves

Teima de Souza

Lael Varella
(Deputado do Bloco PL, PSL
ocupa avaga)
(Deputado do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

Leõnidas Cristino Cezar Si/vestri Jamil Murad Inácio Arruda
PSB

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga) Elirnar Máximo Damasceno

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS",
Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)
10 Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
20 Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3 0 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PT

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE DEFINIR A
ATUAÇÃO DESTA CASA NAS AÇÕES DESTINADAS A

IMPLEMENTAR AS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI N°
10,745, DE 9 DE OUTUBRO DE 2003, QUE DEFINE O ANO DE

2004 COMO O "ANO DA MULHER",
Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
1° Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PDT
(Deputado do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

PSC
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Ruy Ornar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

Mário Heringer

1 vaga

Fátima Bezerra
Iara Bernardi
Luci Choinacki
Maria do Rosário - vaga do
PDT
Mariângela Duarte

PT

PFL

lriny Lopes
Lúcia Braga

Maninha

Selma Schons



Celcita Pinheiro
KátiaAbreu
Laura Carneiro

Almerinda de Carvalho
Rose de Freitas
Sandra Rosado

Juiza Denise Frossard
Thelma de Oliveira
Veda Crusius

Suely Campos
(Deputado do PC do B
ocupa a vaga)

Elaine Costa
1 vaga

Mauricio Rabelo

Luiza Erundina

Maria Helena

3 vagas

PMDB
3 vagas

PSDB
Professora Raquel Teixeira

Zulaiê Cobra
1 vaga

PP
2 vagas

PTB
2 vagas

Bloco PL, PSL
(Deputado do PC do B ocupa a

vaga)
PSB

1 vaga
PPS

1 vaga

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Rafael Guerra
Vicente Arruda

Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa
Romel Anizio

Roberto Magalhães
Vicente Cascione

João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Pastor Francisco Olimpio
1 vaga

Raul Jungmann

Manato

Renildo Calheiros

Jovino Cãndido

PP

PTB'

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PV

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Zenaldo Coutinho

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

Inaldo Leitão
Oliveira Filho

• 2 vagas

Colbert Martins

Davi Alcolumbre

1 vaga

Marcelo Ortiz
PDT

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO, NO 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSiÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR·LHES

NOVO PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Severiano Alves

Vanessa Grazziotin - vaga do
PP

Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 54·A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSiÇÕES 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 VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Nogueira (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

6 vagas
PT

Antonio Nogueira
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio Zirnmermann

Perpétua Almeida

PT

PCdoB
Alice Portugal - vaga do Bloco

PL, PSL

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Jandira Feghali

Chico Alencar
José Eduardo Cardozo
Paulo Delgado
Paulo Rocha
Rubens Otoni
Rubinelli

André de Paula
Eduardo Sciarra
Jairo Carneiro
Mendonça Prado
Nice Lobão

PFL

Luiz Couto
Maria do Carmo Lara

4 vagas

Carlos Nader
Rodrigo Maia

Ronaldo Caiado
2 vagas

João Carlos Bacelar
Laura Carneiro
Ney Lopes
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
1 vaga

Jefferson Campos
Jorge Alberto
José Ivo Sartori
Leonardo Picciani

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

José Roberto Arruda
3 vagas

PMDB
Adelor Vieira

3 vagas

PMDB PSDB
Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos

PSDB

Marcelo Castro
3 vagas

Átila Lira
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Ariosto Holanda
Itamar Serpa

Serafim Venzon

Zenaldo Coutinho



PSB

PL

PP

Luciano Castro
Sandro Mabel

Dimas Ramalho

2 vagas

Ivan Ranzolin
2 vagas

Antonio Cruz
Paes Landim - vaga do PFL

1 vaga
PL

Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

PTB

PPS

PSB
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Cezar Silvestri

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho -vaga do PFL
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago. vaga do PDT

Vicente Arruda

2 vagas

Nilton Baiano
Zé Lima

1 vaga

Geraldo Thadeu

Pompeo de Mattos

Medeiros
Wel.inton Fagundes

Philemon Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

PPS

PDT

PCdoB
Alceu Collares

Agnaldo Muniz

Gonzaga Patriota
Hamilton Casara - vaga do
PSDB
Pastor Francisco Olimpio

Eduardo Seabra
José Carlos Elias

Feu Rosa
Nélio Dias
Sandes Júnior (Licenciado)
Vanderlei Assis - vaga do PFL

PTB

Alice Portugal

Jovino Cândido
PV

1 vaga

Marcelo Ortiz
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PDT

Severiano Alves

PCdoB
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N°92~A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1" Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente:
3" Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4° DO ART. 57 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEiÇÃO

DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1" Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2" Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3" Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Mauricio Rands
Paulo Delgado

Coriolano Sales
José Roberto Arruda

Luiz Carlos Santos

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

PT
Iriny Lopes

5 vagas

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

José Thomaz Nonõ
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
2 vagas

PMDB
Ann Pontes

Osmar SerragJio
2 vagas

Jamil Murad
PV

Sarney Filho
PSC

Carlos Willian - vaga do PSB

PT
Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Luiz Sérgio
Professor Luizinho
Rubens Otoni
Zaratlini

PMDB
Fernando Diniz
Gastão Vieira
Jader Barbalho
José Borba
Nelson Trad

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Robério Nunes
Vic Pires Franco

PP

1 vaga

Marcelo Ortiz

6 vagas

5 vagas

Ney Lopes
Rodrigo Maia

2 vagas

Carlos Sampaio
Juíza Denise Frossard
Nicias Ribeiro

PSDB
Bonifácio de Andrada

Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Benedito de Lira
Professor Irapuan Teixeira
1 vaga

PSDB

Feu Rosa
Romel Anizio

1 vaga



Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 115·A, DE

1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA O
PARÁGRAFO 4° DO ART. 225 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

INCLUINDO O CERRADO NA RELAÇÃO DOS BIOMAS
CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL".

Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2° Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
1 vaga 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Inaldo Leitão
Sandro Mabel Medeiros
Valdemar Costa Neto Paulo Marinho

PPS
Átila Lins João Herrmann Neto

PSB
Dr. Evilásio Jorge Gomes

PDT
1 vaga 1 vaga

PCdoB
Daniel Almeida 1 vaga

PL
Jaime Martins Raimundo Santos
Maurício Rabelo Sandro Mabel

PSB

Janete Capiberibe Hamilton Casara - vaga do
PSDB

1 vaga 2 vagas
PPS

Raul Jungmann Júnior Betão
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
PCdoB

Daniel Almeida 1 vaga
PRONA

(Deputado do PP ocupa a
Elimar Máximo Damascenovaga)

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 227-A, DE

2004, QUE "ALTERA OS ARTIGOS 37, 40, 144, 194, 195 E 201
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (
PEC PARALELA - ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL NO 41, DE 2003 - REFORMA DA
PREVIDÊNCIA).

Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente: Antonio Joaquim (PP)
3° Vice-Presidente: Veda Crusíus (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Dr. Pinotti
Laura Carneiro

Paudemey Avelino
Robson Tuma

2 vagas

Devanir Ribeiro
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Ivan Valente

Mariângela Duarte
Paulo Pimenta

Roberto Gouveia

PT

PFL

PMDB

Eduardo Valverde
Henrique Fontana
José Pimentel
Mauricio Rands
Nelson Pellegrino
Nilson Mourão
Professor Luizinho

Gervásío Silva
Júlio Cesar
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Vilmar Rocha

Jovino Cândido

6 vagas

Eliseu Resende
Lael Varella

Ronaldo Caiado
2 vagas

PV

PT

PFL

PMDB

Sarney Filho

João Grandão
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
1 vaga

Celcita Pinheiro
José Roberto Arruda
VilmarRocha
2 vagas

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Carlos Alberto Leréia
Professora Raquel Teixeira
Ronaldo Dimas

Wilson Santos

Romel Anizío
Sandes Júnior (Licenciado)
Vanderlei Assis - vaga do
PRONA
1 vaga

Ricarte de Freitas
Sandro Matos

PSDB

PP

PTB

4 vagas

Átila Lira
João Campos

Thelma de Olíveira
(Deputado do PSB ocupa a

vaga)

Leonardo Vilela
Roberto Balestra

1 vaga

Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Jorge Alberto
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Eduardo Barbosa
João Campos
Veda Crusius

Antonio Joaquim
José Linhares
Ronivon Santiago

Arnaldo Faria de Sá
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury

PSDB

PP

PTB

Adelor Vieira
Mauro Benevides

Silas Brasileiro
2 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bismarck Maia

Juíza Denise Frossard
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Benedito de Lira
Dr. Benedíto Dias

1 vaga

Ricardo Izar
Ricarte de Freitas

1 vaga



PL
Carlos Rodrigues Almir Moura
Inaldo Leitão Chico da Princesa
Milton Monti Wellington Roberto

PSB
Dr. Evilásio Dr. Ribamar Alves
Paulo Baltazar Jurandir Baia

PPS
Leônidas Cristina Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Manato

pedoB
Jamil Murad Inácio Arruda

PV
Leonardo Mattos Deley

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 228-A, DE
2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PTB

PL

Mauro Passos
5 vagas

1 vaga

Barbosa Neto
Gonzaga Patriota

Dr. Rodolfo Pereira

João Herrmann Neto

Elimar Máximo Damasceno

PT

PDT

PPS

PFL
Laura Carneiro

Marcelo Guimarães Filho
3 vagas

PMDB
Alceste Almeida

João Correia
2 vagas

PSDB
Átila Lira

Helenildo Ribeiro
Paulo Kobayashi

Professora Raquel Teixeira
PP

Vanderlei Assis - vaga do
PRONA
3 vagas

PTB
Milton Cardias

Pastor Reinaldo
PL

Heleno Silva
João Paulo Gomes da Silva

PSB
2 vagas

PPS
Lupércio Ramos

PDT

Mário Heringer

PRONA

PCdoB

Carlos Rodrigues
Wellington Roberto

Alberto Goldman
Itamar Serpa
Nicias Ribeiro
Ronaldo Dimas

Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Leônidas Cristino

André zacharow· vaga do
PDT
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti
Milton Barbosa
VilmarRocha
1 vaga

José Carlos Elias
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Edson Ezequiel
Nelson Bornier
Pedro Chaves

Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

Enéas

Sérgio Miranda

Manato

Lupércio Ramos

Betá Albuquerque
Renato Casagrande

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 347-A, DE

1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2" DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PRoíBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Isaias Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

Jackson Barreto
Pedro Fernandes
Vicente Cascione

André Luiz
Ann Pontes

Max Rosenmann
Paulo Lima

1 vaga

Carlos Rodrigues
Humberto Michiles

Jaime Martins

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro

Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Teima de Souza
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Scíarra
Eliseu Resende

José Carlos Machado
Luiz Carreira
Paulo Bauer

Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa

Professor Irapuan Teixeira

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mota
Narcio Rodrigues

Veda Crusius
PP

PSB

PT

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Walter Feldman
Zenaldo Coutinho

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco

PMDB

PSDB

Miguel de Souza
Raimundo Santos
Sandro Mabel

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Armando Monteiro
José Militão
Philemon Rodrigues



PCdoB PC doB

PRONA
Elimar Máximo Damasceno (Deputado do PP ocupa a vaga)

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNiCípIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 438·A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaias Silvestre (PSB)
1° Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
2° Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcisio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

pr

1 vaga

Jamil Murad

Alice Portugal

(Deputado do PP ocujla a
vaga)

PV

PSC

PTB

PL

Cleonâncio Fonseca
Enivaldo Ribeiro

Ivan Ranzolin

Chico Alencar
Eduardo VaIverde

João Grandão· vaga do PSB
Jorge Boeira

Orlando Fantazzini
Washington Luiz

Zé Geraldo

PPS

PP

Bosco Costa
João Almeida

Júlio Redecker
Léo Alcântara

Geraldo Resende

Dr. Rodolfo Pereira
por

PFL

Sandra Rosado
3 vagas

Alberto Fraga
Pastor Reinaldo

Luciano Castro
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PSB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB

Abelardo Lupion
Fernando de Fabinho

José Carlos Araújo
Milton Barbosa

(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PMDB

PRONA

PCdoB

Elimar Máximo Damasceno

Jamil Murad

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

Enio Bacci

Colbert Martins

Marcelo Ortiz

Daniel Almeida

Homero Barreto
Josué Bengtson

Medeiros
Ricardo Rique

André Zacharow
IIdeu Araujo
Wagner Lago

Isaías Silvestre
Luiza Erundina

Antonio Carlos Biscaia
Dra. Ciair
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonô
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Asdrubal Bentes
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

Daniel Almeida

Arnaldo Faria de Sá
1 vaga

Marcos de Jesus
Wanderval Santos

2 vagas

5 vagas

6 vagas

Carlos Alberto Leréia
Juiza Denise Frossard

Rafael Guerra
Walter Feldman

Geraldo Resende

João Correia

Osvaldo Reis (Licenciado)

Sandra Rosado
1 vaga

André Zacharow - vaga do
PDT

Antonio Joaquim
IIdeu Araujo· vaga do

PRONA
Zonta

1 vaga

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Jamil Murad

PSB

PTB

PMDB

PL

PPS

PDT

PSDB

PT

PP

PFL

Athos Avelino

Angela Guadagnin
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcisio Zimmermann
TeIma de Souza

Kelly Moraes
Marcondes Gadelha

Mário Heringer

Luiza Erundina
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Almeida de Jesus
Oliveira Filho

Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento - vaga do
PSB
Marcelo Castro
Max Rosenmann
Paulo Afonso

Antonio Cambraia
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Yeda Crusius

Benedito de Lira

José Unhares

Suely Campos

André de Paula
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado



Pastor Amarildo - vaga do PL
Zequinha Marinho - vaga do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior sI 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA APROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bemardi (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

CONSTITUiÇÃO N° 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7", 8" E ga

REGIÕES".
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Carlos Mata
Chico da Princesa

Inaldo Leitão· vaga do
PSDB

2 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Orlando Fantazzini
5 vagas

Murilo Zauith
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
3 vagas

Darci Coelho· vaga do PFL
Mário Negromonte

2 vagas

PT

PFL

PMDB
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)
3 vagas

PL
João Tota - vaga do PP
Mário Assad Júnior

Oliveira Filho

PSDB

lris Simões
José Militão

PSB

Gustavo Fruet

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
André Zacharow - vaga do PDT
Oilceu Sperafico
Herculano Anghinetti (Licenciado)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PTB

Mauro Lopes
Rose de Freitas - vaga do PSDB
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Coriolano Sales

Eduardo Sciarra

Fábio Souto
Fernando de Fabinho
1 vaga

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
IrinyLopes
João Magno

Ricardo Izar
Romeu Queiroz

Bosco Costa
Helenildo Ribeiro

Itamar Serpa
Vicente Arruda

Edison Andrino
Osmar Serraglio

Sitas Brasileiro
1 vaga

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

1 vaga

Abelardo Lupion
José Carlos Araújo

3 vagas

Durval Orlato
José Mentor

Odair
Patrus Ananias (Licenciado)

2 vagas

PT

PL

PP

PTB

PFL

PSDB

PMDB

Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá

Dr. Helena
Francisco Garcia
Nelson Meurer

João Campos
Juíza Denise Frossard
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

César Bandeira
Coriolano Sales
Dr. Pinotti
Félix Mendonça
Paulo Magalhães

Benjamin Maranhão
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes

Antonio Carlos Biscaia
Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde
Iara Bernardi
Mariângela Duarte
Paulo Rubem Santiago

Coronel Alves
Edmar Moreira

PSB

Humberto Michiles
Maurício Rabelo

Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

PPS

2 vagas

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

PSC
Carlos Willian - vaga do PSB

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E

Givaldo Carimbão
Gonzaga Patriota

Geraldo Resende

Pompeo de Mattos

Perpétua Almeida

Jovino Cândido

PPS

PDT

PCdoB

PV

2 vagas

Dimas Ramalho

Mário Heringer

1 vaga

Leonardo Mattos

Geraldo Thadeu

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdoB
Jamil Murad

PV
Leonardo Mattos

Cezar Silvestri
Maria Helena - vaga do

PMDB

Mário Heringer

1 vaga

Sarney Filho



PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 574-A, DE 2002, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA

CORRENTE LíQUIDA DO MUNiCípIO, DEFINIDA EM LEI
COMPLEMENTAR.

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1°Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PFL)
2° Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares Suplentes

PL

PP

PSDB

Suplentes

Iriny Lopes
Maninha
4 vagas

4 vagas

Kelly Moraes
1 vaga

Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas

Sebastião Madeira
Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
2 vagas

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

4 vagas

PTB

PMDB

PFL

PT
Iara Bernardi
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Mariângela Duarte
Selma Schons
Teima de Souza

Celcita Pinheiro

KátiaAbreu
Laura Carneiro
Nice Lobâo
Zelinda Novaes

Presidente: Sandra Rosado (PMDB)
1°Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Edna Macedo (PTB)
Titulares

Almerinda de Carvalho
Ann Pontes
Marinha Raupp
Sandra Rosado

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Suely Campos

Juíza Denise Frossard
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira
Veda Crusius

Edna Macedo
Elaine Costa

João Correia
3 vagas

6 vagas

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Osvaldo Coelho
2 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Itamar Serpa

Vittorio Medioli

Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSDB

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

PMDB

PFL

PP

PT

Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

PTB
Eduardo Seabra
Iris Simóes

PL

Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

Neuton Lima
1 vaga

Mauricio Rabelo
Oliveira Filho

Janete Capiberibe
Luiza Erundina

Maria Helena

Carlos Mota
Marcos de Jesus

PSB
2 vagas

PPS
Geraldo Thadeu

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PFL

S.PART.
Fernando Gabeira - vaga do
PV

PCdoB

Almir Moura
Reinaldo Betão

PSB
Barbosa Neto - vaga do PMDB
Maurício Quintella Lessa (Licenciado)
1 vaga

PPS

Nelson Proença

PDT
Enio Bacci

Giacobo • vaga do PPS
Luciano Castro

Wellington Roberto

2 vagas

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Davi Alcolumbre

Alceu Collares

Alice Portugal

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

PDT
Álvaro Dias

Jandira Feghali
PV

Leonardo Mattos

PCdoB

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Daniel Almeida
PV

Leonardo Mattos

Jamil Murad

Jovino Cândido

Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2401, DE 2003, QUE "ESTABELECE

NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - OGM E
SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA - CNBS, REESTRUTURA A COMISSÃO
TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO,



DISPÕE SOBRE A POLíTICA NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1° Vice"Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Kátia Abreu (PFL)
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Renildo Calheiros (PCdoB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2546, DE 2003, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
PARCERIA PÚBLlCO.PRIVADA, NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1° Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)

PCdoB

PDT

João Alfredo
Josias Gomes

Luiz Alberto
Maurício Rands

PT
Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto

Secretário(a): Leila MachadoC. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE· SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
~ta~ S~~~

3° Vice-Presidente: João Almeida (PSDB)
Relator:.Paula Bernardo (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss lriny Lopes
Luiz Couto Mauro Passos
Maria do Carmo Lara Professor Luizinho
Nilson Mourão Walter Pinheiro
Paulo Bernardo Wasny de Roure
Roberto Gouveia Zezéu Ribeiro

PFL
Eliseu Resende Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Fernando de Fabinho
Luiz Carlos Santos Luiz Carreira
Vilmar Rotha 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Eduardo Cunha
Gilberto Nascimento 3 vagas
João Matos
Paulo Afonso

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vàle
Aloysio Nunes Ferreira Júlio Redecker
Eduardo Gomes Ronaldo Dimas
João Almeida Veda Crusius

PP
Feu Rosa Benedito de Lira
Mário Negromonte Francisco Appio
Nelson Meurer Ricardo Barros

PTB
Eduardo Seabra Armando Monteiro
Jovair Arantes 1 vaga

PL
Miguel de Souza Luciano Castro
Milton Monti Welinton Fagundes

PSB
Alexandre Cardoso Barbosa Neto
Hamilton Casara Gonzaga Patriota

PPS
Dimas Ramalho Leônidas Cristina

PDT
Dr. Hélio Enio Bacci

PCdoB
Alice Portugal Inácio Arruda

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido

Sarney Filho

Perpétua Almeida

Giacobo
Oliveira Filho

Hamilton Casara

1 vaga

Augusto Nardes
Francisco Turra

1 vaga

Jorge Alberto
Leandro Vilela

2 vagas

Adão Pretto
Anselmo

Assis Miguel do Couto
João Alfredo

Selma Schons
Zé Geraldo

Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá

Ariosto Holanda
Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker
Julio Semeghini

Aroldo Cedraz
Carlos Melles

José Carlos Araújo
Murilo Zauith

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PV

Dr. Rodolfo Pereira

PPS
Cezar Silvestri • vaga do PFL

Roberto Freire

Edson Duarte

Dr. Hélio

Nelson Proença

Renitdo Calheiros
Vanessa Grazziotin • vaga do
PSB

Dr. Francisco Gonçalves
Iris Simões

Beta Albuquerque
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Dilceu Sperafico
Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze

PP

PSB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Nilson Pinto
Veda Crusius
1 vaga

Darcísio Perondi
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Sitas Brasileiro

Chico da Princesa
Paulo Gouvêa

PMDB

Abelardo Lupion
Celcita Pinheiro
Kátia Abreu
Onyx Lorenzoni

Ronaldo Caiado

PL

PFL

PT

PTB

Fernando Ferro
João Grandão
José Pimentel
Josias Gomes
Luci Choinacki
Paulo Pimenta



Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

André de Paula
César Bandeira
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca

Ricardo Fiuza

PFL

Terezinha Fernandes
1 vaga

José Carlos Araújo
4 vagas

Paulo Rocha
Terezinha Fernandes

PFL
Kátia Abreu
Murilo Zauith
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Alceste Almeida
Asdrubal Bentes
Marinha Raupp
Osvaldo Reis (Licenciado)

PSDB
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Wilson Santos
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PP
Darci Coelho - vaga do PFL

Francisco Garcia

Ronivon Santiago
Suely Campos

PTB

Zé Geraldo
Zico Bronzeado

Clóvis Fecury
Francisco Rodrigues

3 vagas

Ann Pontes
Confúcio Moura
Wladimir Costa

1 vaga

Anivaldo Vale
Eduardo Gomes

João Castelo

Zenaldo Coutinho

Zé Lima
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Armando Monteiro
1 vaga

Jaime Martins
Roberto Pessoa

Isaías Silvestre

Mauricio Quintelia Lessa
(Licenciado)

B.Sá

Álvaro Dias

Pastor Frankembergen
Silas Câmara

PL
Humberto Michiles
Raimundo Santos

PSB

Dr. Ribamar Alves

Hamilton Casara - vaga do PSDB
Janete Capiberibe

PPS
Átila Lins

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

Josué Bengtson
1 vaga

Coronel Alves· vaga do PSB
João Tota· vaga do PP

Luciano Castro
Maurício Rabelo

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

1 vaga

Davi Alcolumbre

Renildo Calheiros

Elimar Máximo Damasceno

Perpétua Almeida

Sarney Filho

PCdoB

PV
Vanessa Grazziotin

Deley

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3° Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSÇlB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

Anselmo
Carlos Abicalil
Hélio Esteves
Henrique Afonso

PT
Antonio Nogueira
Eduardo Valverde

Nilson Mourão
Washington Luiz

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
Zico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Marcelo Guimarães Filho
1 vaga

PT
Ary Vanazzi

Carlos Abicalil
César Medeiros

• Ivo José
Lindberg Farias· vaga do PSB

PFL
Clóvis Fecury

Laura Carneiro
1 vaga



Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

PMDB
Ann Pontes

Darcísio Perondi
Rose de Freitas· vaga do PSDB

1 vaga
PSDB

Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

4 vagas

PSDB

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

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

PV

PCdoB

PDT

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

Geraldo Thadeu

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Reginaldo Germano· vaga do
PFL

Ronivon Santiago
Vanderlei Assis· vaga do

PRONA

Jair Bolsonaro

Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Ricardo Izar
Vicente Cascione

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PT

PL

PP

PDT

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

PTB

Alice Portugal
PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PSL

João Mendes de Jesus· vaga do
PDT

S.PART.
Luciana Genro.· vaga do PT

PCdoB
Jandira Feghali

Enéas

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Carlos Mata
Chico da Princesa
Medeiros

Alceu Collares

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair

Leônidas Cristina

Alberto Fraga· vaga do
PMDB

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves
Marcus Vicente· vaga do PP
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Darci Coelho· vaga do PFL
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AEFETUAR 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: Nelson Trad (PMDB)
3° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares Suplentes

1 vaga

Jovino Cândido

Daniel Almeida

Davi Alcolumbre

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Thelma de Oliveira
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
1 vaga

Ivan Ram:olin
Sandes Júnior (Licenciado)

Helena Silva
Mauricio Rabelo

Elaine Costa
Homero Barreto

Luiz Carreira

Vic Pires Franco
VilmarRocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

Osvaldo Biolchi

PT
Adão Pretto

Assis Miguel do Couto
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Lindberg Farias

Maninha· vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Roberto Gouveia
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)

PL

PP

PFL

PTB

PSB

PMDB

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Júnior Betão

Deley

Alice Portugal

Adelor Vieira

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Julio Lopes
Zonta

Félix Mendonça. vaga do
PTB
Gervásio Silva
Murilo Zauith

Onyx Lorenzoni

Roberto Brant
Robson Tuma
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Isaías Silvestre

Luciano Leitoa· vaga do PDT
PPS

Eduardo Barbosa

Lobbe Neto

Professora Raquel Teixeira



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

PCdoB

Marcelo Ortiz

Inácio Arruda

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima

Átila Lins

PL

Nélio Dias
Ricardo Barros

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

2 vagas

Carlos Alberto Leréia
Nicias Ribeiro

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

1 vaga

PT

PP

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)
1 vaga

Almeida de Jesus
Mário Assad Júnior

Oliveira Filho

Alrnerinda de Carvalho
Jorge Alberto

Leandro Vilela
Mauro Benevides

Vieira Reis

Mário Heringer

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes

PTB

PDT

PPS

PSB

PSDB

PMDB

PV

PSC
Valdenor Guedes· vaga do PP

S.PART.

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Renildo Calheiros

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto

Paulo Delgado

Rubens Otoni

Jovino Cândido

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Nilton Baiano

Jackson Barreto
Paes Landim· vaga do PFL
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Professora Raquel Teixeira

Severiano Alves

Agnaldo Muniz

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Carlos Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

2 vagas

PPS

João Paulo Gornes da Silva

Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

PSB

Pompeo de Mattos

1 vaga

PL

Arnaldo Faria de Sá

Jair Bolsonaro

1 vaga

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

PDT
Colbert Martins

5 vagas

PP

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilrnar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

2 vagas

Osmar Serraglio
4 vagas

PFL

PTB

PSDB

PMDB

PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PSC

Celso Russomanno

Nélio Días

Professor Irapuan Teixeira· vaga do
PRONA

Roberto Balestra

PCdo B

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
1 vaga

Dimas Ramalho

João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

Renato Casagrande
(Deputado do PSC
ocupa a vaga)

Coriolano Sales
Jairo Carneiro
Luiz Carlos Santos
Mendonça Prado
(Deputado do PP ocupa
a vaga)
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Benedito de Lira
Darci Coelho· vaga do
PFL

Ibrahirn Abi-ackel

Ildeu Araujo· vaga do
PRONA
Ricardo Fiuza
Wagner Lago. vaga do
PDT

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

Luiz Antonio Fleury
Paes Landim· vaga do
PFL
Vicente Cascione
1 vaga

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Perpétua Almeida

Carlos Mota
José Santana de
Vasconcellos
Maurício Rabelo

Carlos Willian • vaga do
PSB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

João Fontes· vaga do PT

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A



Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

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)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Dames (PFL)
10 Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
20 Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
30 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

S.PART.

PT
Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Dasconsi
Paulo Rocha

Vicentínho

PFL
Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauar

Robson Tuma

VilmarRocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Henrique Afonso
Josias Gomes

Neyde Aparecida
Tarcisio Zimmermann

(Deputado S.PART.
ocupa a vaga)

Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

(Deputado do PTB
ocupa a vaga)

2 vagas

Carlilo Merss
Jorge Bitlar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães

Walter Pinheiro

PT

PFL

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Babá - vaga do PT

AryVanazzi
Paulo Pimenta

Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

PP
André Zacharow • vaga do PDT
Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

PSB

PTB

Amon Bezerra - vaga do PSDB

Enio Tatico
Pedro Fernandes

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PMDB
Ann Pontes

Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mata
Veda Crusius

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PL

PSDB

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Biltencourt
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Gerson Gabrielli
José Carlos Machado
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Eduardo Paes - vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly

Narcio Rodrigues

Walter Feldman

Armando Monteiro· vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli

Ronaldo Vasconcellos

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Beta Albuquerque
Renato Casagrande

(Deputado do PSB
ocupa a vaga)

Jamil Murad

Raul Jungmann

Jldeu Araujo· vaga do
PRONA

Leonardo Vilela

Luis Carlos Heinze

Vadão Gomes

Helena Silva
Millon Monti

Raimundo Santos

Jefferson Campos
Leandro Vilela

Pastor Pedro Ribeiro
Takayama

1 vaga

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Sampaio
2 vagas

Homero Barreto
Paes Landim· vaga do

PFL
Philemon Rodrigues

1 vaga

Luciano Leiloa - vaga do
PDT

2 vagas

lris Simões

Joaquim Francisco

José Chaves - vaga do PMDB
José Múcio Monteiro

PSB

PTB

PPS

PL

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PCdoB

PP

Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PPS ocupa a vaga)

PSDB

Pompeo de Mattos

Cláudio Magrão
Maria Helena - vaga do PMDB

PDT

Almir Moura
Miguel de Souza
Paulo Marinho - vaga do PFL
Sandro Mabel

Francisco Dornelles

Nelson Meurer
Professor Irapuan Teixeira· vaga do
PRONA
Roberto Balestra

Dr. Ribamar Alves

Isaias Silvestre

Daniel Alme[da



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILíCIAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMíNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidente: Bosco Costa (PSDB)
10 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÃMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCíCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUiÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N ° 29, DE 1993

Secretário(a): 
Local: CEDI
Telefones: 216-5615 15625

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Titulares
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PT
Antonio Carlos Biscaia - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Mendes Ribeiro Filho· vaga do PRESIDENTE

PFL
Moroni Torgan - vaga do PRESIDENTE

4 vagas

3 vagas

3 vagas

Paulo Baltazar

Pedro Henry
Ricardo Barros

Geraldo Thadeu

Eduardo Barbosa
Nicias Ribeiro

1 vaga

Neucirnar Fraga
Wanderval Santos

Armando Monteiro
Carlos Dunga

Mauro Lopes 1 vaga
PSDB

Bosco Costa Carlos Sampaio
Helenildo Ribeiro João Campos
Vicente Arruda 1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte Nélio Dias

PTB
Jonival Lucas Junior Arnaldo Faria de Sá
Romeu Queiroz Iris Simões

PL
Marcos de Jesus Almeida de Jesus
Paulo Gouvêa Edmar Moreira

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

PDT
Promotor Afonso Gil Davi Alcolumbre

PCdoB
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
(Deputado do PFL ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

PFL
Laura Carneiro
Marcos Abramo
Robson Tuma

PMDB
Josias Quintal
Olavo Calheiros
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

PP
Julio Lopes
Sandes Júnior (Licenciado)

PTB
Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

PL
Mauricio Rabelo
Medeiros

PSB
Dr. Ribarnar Alves

PPS
Lupércio Rarnos

PDT

PT

Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 216-6213/6252
FAX: 216-6285

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: Josias Quintal (PMDB)'
Titulares Suplentes

Suplentes

Guilherme Menezes
José Pimentel

Mauricio Rands
Nelson Pellegrino

Pastor Pedro Ribeiro
Sandra Rosado

Fernando de Fabinho
Rodrigo Maia

1 vaga

Vanessa Grazziotin

PDT

PV
Leonardo Mattos

1 vaga

João Herrmann Neto
PPS

PSC
Zequinha Marinho· vaga do

PTB
S.PART.

Fernando Gabeira • vaga do
PT

PCdoB

PT

PFL

PMDB

Sérgio Miranda

Edson Duarte

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

José Carlos Araújo
Luiz Carreira - vaga do PRONA
Marcelo Guimarães Filho
Mendonça Prado

Lupércio Ramos

Josias Quintal
Marcelo Castro

Fernando Ferro
João Alfredo
Luiz Alberto
Luiz Couto



PDT

PTB

PP

PMDB

PFL

PCdoB

Suely Campos

Dr. Rodolfo Pereira

Pastor Frankembergen

Francisco Rodrigues

Vanessa Grazziotin

Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

Alceste Almeida

Jandira Feghali

Jovino Cândido

Severiano Alves

PV

PCdoB
Vanessa Grazziotin

Dr. Rodolfo Pereira

Sarney Filho

Secretãrio(a): Sílvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6267/6270/6271/6268
FAX: 216-6285

REQUIER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABíVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes

PFL

PT

João Castelo
PP

Suplentes
9 vagas

Secretãrio(a): .

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAí.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PT
Eduardo Valverde - vaga do PRESIDENTE
Luiz Eduardo Greenhalgh - vaga do PRESIDENTE
Virgílio Guimarães - vaga do PRESIDENTE

PFL
José Roberto Arruda - vaga do PRESIDENTE

PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do PRESIDENTE

PSDB
Eduardo Barbosa - vaga do PRESIDENTE

PL
Carlos Mata· vaga do PRESIDENTE

PPS
Colbert Martins· vaga do PRESIDENTE

PCdoB
Sérgio Miranda· vaga do PRESIDENTE

Secretãrio(a): -

PTB

PL

PT

PMDB

PFL

PSB

PCdoB

Wagner Lago

Pedro Fernandes

Jandira Feghali

José Divino

Alexandre Cardoso

Chico Alencar

Laura Carneiro

César Bandeira
Corauci Sobrinho

PMDB

PSDB

Terezinha Fernandes
Washington Luiz

Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

Secretãrio(a): -

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 À BASE DE

ALCÂNTARA· MA, AO CENTRO TÉCNiCO AEROESPACIAL 
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS· SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Coordenador: Corauci Sobrinho (PFL)
Titulares Suplentes

Paulo Marinho
PSB

Dr. Ribamar Alves
PCdoB

Vanessa Grazziotin

Secretãrio(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS pOLíTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado S.PART. ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PT
Assis Miguel do Couto· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Osmar Serraglio • vaga do PRESIDENTE

PFL



Eduardo Sciarra • vaga do PRESIDENTE
PP

Nelson Meurer· vaga do PRESIDENTE
PTB

Alex Canziani • vaga do PRESIDENTE
PSDB

Luiz Carlos Hauly • vaga do PRESIDENTE
S.PART.

Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR O ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADO PELAS

ENCHENTES EM VÁRIOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE.
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro
João Alfredo

PFL

Maria Helena
PCdoB

Alice Portugal
Perpétua Almeida

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR
DENÚNCIAS REFERENTES A INTERFERÊNCIAS NA LISTA

DE ESPERA DE PACIENTES NECESSITADOS DE
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NO INSTITUTO

NACIONAL DO CÂNCER.
Coordenador: Rafael Guerra (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Henrique Fontana
Maninha

Fernando de Fabinho
José Carlos Machado

PMDB

PFL
Dr. Pinotli
Laura Carneiro

Marcelo Castro
Wilson Santiago

PSDB

PMDB
Benjamin Maranhão
Marcelo Castro

PTB

PP

PSDB

Antonio Joaquim

PL

PSB
Almir Moura

Dr. Francisco Gonçalves

Eduardo Paes
Rafael Guerra

PL

PP

PTB

PSB

Rommel Feijó

Reginaldo Germano

Inaldo Leitão

Antonio Cambraia
Átila Lira

Luciano Leitoa
PPS Alexandre Cardoso

Rogério Teófílo
PDT Geraldo Resende

PPS

Severiano Alves

Secretário(a): Mário Dráusio de O Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A DISCUTIR A
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA NO BRASIL.

Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi
Luci Choinacki

PFL
Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho
Ann Pontes

PSDB
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos

PTB
Elaine Costa
Kelly Moraes

PSB

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7064/7059
FAX: 216-6225

COMISSÂO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA DEMARCAÇÃO EM ÁREA CONTíNUA DA

RESERVA INDíGENA "RAPOSA SERRA DO SOL", NO
ESTADO DE RORAIMA.

Coordenador: Moacir Micheletlo (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Lindberg Farias

PFL
José Rocha
Mussa Demes

PMDB
Asdrubal Bentes
Moacir Micheletlo

PSDB
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

PP
Luis Carlos Heinze

PTB
Jair Bolsonaro

PL
Janete Capiberibe
Luiza Erundina

PPS

Coronel Alves
PSB

(Deputado do PCdoB ocupa a vaga)



PPS
Colbert Martins

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do PSB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DIE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTOA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado S.PART. 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 PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt • vaga do PRESIDENTE
Nelson Bornier • vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes· vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos· vaga do PRESIDIENTE
Sandro Matos· vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PRESIDENTlE

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

S.PART.
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário

Terezinha Fernandes
PFL

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho· vaga do PFL
Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
Carlos Mola

PSB
Luiza Erundina

PPS
Rogério Teófilo

PDT
Severiano Alves

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7064/7059
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO IDE DECRETO

LEGISLATIVO N° 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUiÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PT
Iara Bernardi· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Gastão Vieira· vaga do PRESIDENTE

PFL
Paulo Magalhães· vaga do PRESIDENTE

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira· vaga do PRESIDENTE
Professora Raquel Teixeira· vaga do
PRESIDENTE

Secrelário(a): -
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